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CODU COMMUNALU.

Acestă a duoa

ediţiune, în 4509 esemplare,

este tipă-

nată
vită cu spesele mele, autore şi proprietarii, şi desti
pentru commune şi particulari, după învoirea Ministeriului de interne.
proIn acâsta a duoa ediţiune sai adăogati legiuirile
mulgate de la 1 Octomvrie până la 31 Decemvrie 1870,
Sati îndreptatii mulţimea errorilorii strecurate în prima edi-

ţiune, s'aii împlinitii lacunele,

sa adăogatii

textuli mai

multoră articoli trebuincioşi a se avea în vedere de consiliile communali, precum şi alte multe esplicaţiuni, combinaţiuni şi trămiteri în notiţii.
La, fie-carii duoi ani voii tipări câte uni Appendice
la acesti codii, de părţile legiuirilorii ce se vori mai promulga şi carii vorii fi attribuite Consiliilorii communali.
Ori-ce dreptii reservati.

Y.

Jo

. Voujoreauu

PonsrITuȚIUNEA

1

)

—

(1866)
DESPRE

DREPTURILE

ROMĂNILURU

Art, 13. Libertatea individuală este garantată.
Nimenea nu pâte fi urmăritii de câtiă în casurile prevădute de legi şi după
formele prevădute de elle.
Nimenea nu pâte fi popriti sau arrestatu, afară de casuli de vină veghiată, de câtu în puterea unui mandatii judecătorescii motivatii şi care
trebue să”i fiă communicati la momentul arestării, sai cellii mulți în 24 ore

după arrestaţiune.

Art. 15. Domiciliuli este neviolabile.
Nici uă visitare a domiciliului nu se pote face de cât in casurile anume
prevădute de lege şi potriviti formelorii de ea prescrise.
Art. 49. Proprietatea de ori-ce natură, precum și t6te creanţele asupra

Statului, suntii sacre şi neviolabile.
Nimenea nu pâte fi espropriaţii de câtii pentru causă de utilitate publică
legalmente constatată, Şi după uă dreptă şi prealabilă despăgubire.
Prin causă de utilitate publică urmeză a se înțelege numai prin communicațiunea şi salubritatea publică, precum şi lucrările de apărarea ţărrel.
Legile existente privitâre la aliniarea şi lărgirea, stradelori de prin com-

mune, precum şi la malurile apelorii ce curgi prin sait pe lângă elle r&mânu în vigdre.
1) Acâstă parte a Constituţiunii, (care Constituţiunea abrogatii Statutul cu
modiţicăzile ssile din 2 lulii 1864), trebue bine studiată de primari și consilii
comunali, spre a se avea totii-d'a-una, in vedere de dânşii în exereiţiulii fancțiumii lorii.
Articolii inserați aci sunt strînsti legaţi eu disposiţiunile altor legi, procedure,
ete. şi priveseii și pe primari atât ea agenţi ai guvernului după Art, 88 din legea,
communală , câtii și ca auxiliari ai ministeriului publici şi ca oficiări ai poliției

judiciare, după prevederile art. 13, 14, 46 şi următârele din codicele de procedură criminală,
.
,
|
Disposiţiunile din Constituţiune relative la representarea naţională, s'a găsitii
e prisosii a se nota aci, căci elle se repeti în Legea
Yoltă mecanismulii operaţiunilorii electorale.

Electorală, unde se des-

a.

i.
Legi speciale vori regula procedura şi modulii expropriaţiuni

e ,.
Libera şi neimpedicata intrebuințare a rturilorii navigabile și flotabil
lori și altoria căi de comunicare este de domenuli publici.

a sossele
ţii civile,
Art, 22. Actele statului civile suntii de attribuţiunea autorită
benedic-una
țotă-la
in
ă
prec6d
să
trebui
va
acte
ii
Intocmirea. acestor
casurile
din
afară
tre,
țiunea religiosă, care pentru căssătorii va fi obliga
lege.
ce se vorii prevedea prin anume
Con:
Art. 26. Românii aii dreptulii d'a se aduna pacinici şi fără arme,
a
pentru
drepti,
formându-se legiloriă carii reguleză exercitarea, acestui
aautoris
de
ță
trebuin
este
nu
acesta
întru
tracta totii felulii de questiuni;
ţiune prealabilă.
cari
Acestă disposițiune nu se va aplica şi întrunirilori în locii deschisii,
esci.
poliţien
i
sunții cu totulii supusse legilori
i cari
Art. 27. Românii ad dreptulii a se associa conformându-se legilor
regulăză exerciţiulu acestul dreptii.

prin
Art. 98. Fie-care are dreptulii Pa se adressala autorităţile publice
însă
ndi
neputâ
,
pers6ne
multe
mai
sai
una
către
de
isse
sub-scr
petiţiuni

petițiuna de cât in numele sub-scrişilori.

i in nume
Numai autorităţile constituite ai dreptulii de a adressa petiţiun
văl.
collecti
DESPRE PUTERILE STATULUI

Art. 34, Interpretaţiunea.legilorii cu drepti de autoritate, se face numai
de puterea legiuitâre.
Art. 37. Interesele exclusive județiane saii communale se regul6ză de
către consiliurile judeţiane sai communale, după principiile aşedate prin
Constituţiune și prin legi speciale.
DESPRE

Art. 106.

INSTITUŢIUNILE

JUDEŢIANE

ŞI COMMUNALE

Instituţiunile județiane şi communale sunt regulate de legi.
DESPRE

FINANCE

Art. 140. Nici uă sarcină, nici unii impositii județianii nu se pote aşeda
.
de câtă cu invoirea consiliului județiani.
câtă
de
pune
pote
se
nu
communali
imposiţii
Nici uă sarcină, nici uni
cu consimţimentulii consiliului communali.
Impositele votate de consiliile județiane şi communale trebue să primâscă confirmațiunea puterii legiuitore şi intărirea Domnului.
DISPOSIȚIUNI GENERALE
Art, 127. Nici uă lege, nici unii regulamentă de administraţiune gene:

rală, judeţiană saii communală, nu pote fi indatoritore decât după cese pu-

blică în chipul hotărâtii de lege.
DISPOSIȚIUNI 'TRANSITORII ŞI SUPLIMENTARII

„. Art. 130, Din diua punerii în vigore a Constituţiunil de faciă sunti abro
gate tote disposiţiunile din legi, decrete, regulamente şi alte acte contrariț

cu celle aşedate de ea.
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PL EcToRALA

1

)

(1866)
DESPRE

COLEGIURILE

ELECTORALE

Art. 1. Adunarea deputatilorişi senatorilori, se compune de persânele
allese în modulă următoră :
Art. 2. Pentru Adunarea, deputaţilor corpulu electoralit este împărțită în fie-care judeţii în patru colegiuri.
Art. 3. Faci parte din ântâiulii colegii, acei cari au unu veniţi foncierii de trei sute galbeni inclusivi în susul.

„Art. 4, Facit parte din allă duoilea colegiu, acei cari au unu venită
foncierii de trei sute galbeni în josi până la una sută inclusivă.

Art. 5. Facu parte din alu treilea colegiii allu orașelori, commercianții şi industrialii cari plătescii către Statii uă dare de 30 lei.
Se “înţelege că faci parte din acestit colegiii şi aceia cari, fără să fiă commercianți sau industriăli, plătescii uă dare anuală de 80 lei,
Suntă scutiţi de censi în acesti colegiii tote profesiunile liberale, offâciării în retragere, professorii şi pensiunarii Statului.
Art. 6. Aceste trei colegiuri allegi directă:

Celle duoă Vântăiii câte unii deputatii fie-care, ră cellă de ali treilea
precumu urmeză:

Bucuresci şesse; Iaşi patru; Crajova, Galaţi, Ploesci, Focşani, Berladii,
Botoşani câte “tr el; Pitesci, Bacău, Brăila, Romanii, Turnu-Severinii câte

duol, eră celle- alte câte unulii. Peste toti cinct-deci şi optă.
râte oraşele unui districti formedi unii singuri colegii cu oraşulii de
reşedinţă.
“Art,'7. Faci parte din colegiului alu patrulea toți aceia, cari plătescă
uă dare către Stati ori câtu de mică şi carii nu intră iin nici una din catego-

riile de mai sus.
Preoţii cari nu ar face parte din nici unulii din colegiurile de mai susi,
faci parte din acestii alli patrulea, colegii.
1) Acesta este Legea Electorală in vigore, promulgată la 30 luliii 1866, care a

abrogatii pe aceea din 2 luliii 1864,
- mari și de consiliile communali,
torali.

și care trebue a fi bine cunoscută de pri-

căci elle sună însăreinate eu operaţiunile elec-

Acestii colegiii allege la ali duoilea gradi unii deputat de districti.
Cinci-qeci de allegători inscrişi numesci unii delegati.

Delegații intr'uniți la reşedinţa districtului alegii pe deputati.
Art. 8- Pentru senat corpulii electorali este impărţitii in fie-care ju-

deţi in duoă colegiuri.
Art, 9. Primulii colegii se compune din toți proprietarii de fonduri
rurale din judeţii, cari ai unii veniti, foncierii de trei sute galbeni cell
puţini.
Art, 10. Cellii de ali: duoilea, colegii se compune din toţi proprietarii

de nemişcătore ai oraşelor din district, cari au uni venitu foncierii de
trei sute galbeni in josii, potriviti art. î 1.

Art. 11. In oraşele unde nu Sar găsi unii numără

de una sută alleg&-

tori pentru a forma cell de allii duoilea, colegii, acesti numării se va
complecta cu proprietarii judeţului, posedândii un veniţii fonciarii între
trei sute şi una sută galbeni, preterindu-se pururea cei mai grei impuşi,
şi orășenii assupra proprietarilor de moşii.
Art. 19. Dâcă intre cei mai grei: impuşi arii fi mai mulți cu acellaşi
veniti, şi d6că prin numărulii lori. ei ar covârşi pe cell cerută pentru
la,
complectarea colegiului, eliminarea prisosului se va face prin tragere
sorți.

'ragerea la. sorţi se face in publicii de către consiliul comunali, cu
occasiunea incheiărei definitive a listelori.

Art. 15. Se vori ţinea în semă bărbatului contribuțiunile femeei, şi

ţatălui acelle alle copiilorii săi minori.
Art. 46. Veniturile fondurilor situate in diferitele județe, vorii fi t6te
”
ţinute în sâmă pentru complectarea censului ceruti de lege.
DESPRE CAPACITATEA ELECTORALE .
|
.
Art. 17. Pentru a fi alegători trebue:
a) A fi Români de nascere, sau a fi dobendită impămentenirea.

"
3) A avea versta, de 21 anni impliniţi.
c) A reuni condiţiunile cerute pentru a puiea figura în ver-unulii din

colegiurile indicate mai susu.

„Art. 18. Censul nu se pote dovedi de câtii prin rolluli de contribuţiune, quitanțele saii avertismentele din partea implinitorilorii de dări pe
annulii încetaţi şi pe annuli curenti.
Art. 19. Sunt incapabili de a fi allegători:
Românii supuşi ver-unei protecţiuai străine.
.
Servitorii cu simbrie.
Cerşetorii.

Cei puşi sub interdicţiune judecătorescă.

Cei în stare de falimentiă declarati şi nereabilitaţi.
Art. 20.

Sunt nedemni:

Cei ossândiţi pentru crime.
Cei lipsiţi de exerciţiulii drepturilorii politice şi civile.
Ossândiţii pentru furtișagii, inşelăciune, abusi de incredere, attentati
ta bunele moravuri, sai corrupțiune in materie electorală.

Personele in de obşte cunnoscute că ținii case de prostituţiune sai de

”
joci de cărți.
de norocii, numa! atunci poti fi
jocii
de
case
ţinii
cari
Cei
Art. 21.
excluşi cândii voră fi ossândiţi prin uă sentință definitivă.

|
|

|

DESPRE

Art. 26.

INCOMPATIBILITĂŢI

Fucţionarii administrativi, agenţi direcți ai puterit executive,

nu poti fi aleşi deputaţi sai senatori, dâcă nu'şi vori i da demissiunea. cell
pucinu cu 2 septămâni mai "nainte de diua fixată pentru allegere.

Art. 29. Nici unu funcţionari judecătorescii nu pote fi allesă delegatu
saii membru allii vre-unei adunări in districtul unde ? şi exerciteză funcţiunea, precumi şi in districtele limitrofe.
Funcţionarii administrativi nu potu îi alleşi delegaţi.
Primării nu sunt cuprinși in categoria funcţionarilorii prevăduţi prin

art. de faciă.
DESPRE DOMICILIULYU POLITICU

Art. 30. Domiciliulu politicii allii fie-căruia allegătorii este in orașul,
in judeţulii sa in comuna unde şi plăteşce darea directă, sai unde” și are
proprietatea, ori principalulii său aşedemântil. Cându cineva plăteşce darea
sai are proprietăţi sa aşedăminte in mai multe locuri, este liberi a? şi
allege domiciliulii săi politicii in ori-care din acelle locuri aril voi, neputându insă exercita, „Areptulii săi de alegătorii de câtii intrunu singuri
colegii. La aşa casu este datorii a face inscrissii declaraţiune de allegerea
domiciliului cu trei luni înaintea termenului incheiărei listelor, atâtit la

autoritatea communală, a locului unde până atuncea şi avea domiciliulii
politicii, câţi şi la administraţiunea locului unde voesce a/lii transfera.

Art. 31. fie-care are dreptulii, avendii condiţiile cerute, să voteze
atâti in colegiulii electorală alt Adunărei,
DESPRE

LISTELE

cât şi in acella allii Senatului.

ELECTORALE

Art. 32. Listele allegătorilorii se formeză prin ingrijirea autorităţilorii
communale.
Ele suntii permanente.

Adăogirile nu se potii face de câtit cu occasiunea revisuirei annuale.
„Art. 33. în fie-care judeţii consiliul communalii all oraşului de reşe-

dinţă, prin inţellegere cu celle alte consilii communale din judeţ, va face

pe iie-care anni, de la 1—15 Lanuariii, revisuirea listelorii cetățianilorii
cari intrunesci condiţiunile cerute spre a fi alegători, impărtindw”i i după

categorii.
Unii exemplarii allii rollurilorii de contribuțiuni, certificati: conformit cu

originalulă de către implinitori şi adeverită de cassierul districtului, va, fi
trămisi pentru acesti sfirșiti innainte de Ianuariii consiliului commiunalii
respectivii.

Art. 34. Consiliile communale vorii incheia listele şi le voru afișa pe
portile tutulori caselorii publice şi prin pieţe în cea d'ântâiii Duminică după
15 januariii. Elle vori sta afişate; trei săptămâni şi$ se va desluşi intr'ensele

că ori-ce cetățianu care ar avea, reclamaţiuni de “făcută să se potă adressa
13, consiliul communalii, in termenii de irei săpttmâni de la data afişărei,

în care se va insemna şi diua cândii acesti termeni expiră.
Art, 35. Lista, allegătorilorii Senatului este deossebită de aceea a allegttorilori! Adunărei.

Art, 36.

Fie-care din aceste liste va fi impărţită pe colegiuri şi va

cuprinde, in fagia numelui fie-cărui individ,

inscrissii, locului şi “data,

naşcerei, data naturalisațiunei pentru străini, lo culi unde'și i plătesce dările

10

acelorii dări, deossepână la implinirea censului ceruti, precum şi natura
ală şi patentă.
person
Dindu-le în trei categorii, darea fonciară, darea,
i saii omissiu-

Art. 37. Reclamaţiunile ce arii naşce assupră inscrierilor

a consiliului communale în
niloriă ce Sarii commite în liste, se vori adress
ore s6ra a

celle &ântâiii trei săptămâni,

de la data afişărei, până la ş6se

cellei din urmă di.

ră reclamaDupă ce consiliulii communalii va fi hotărâtă assupra tutulo
itii trei dile
negreş
ă
țiunilori ivite, ellii incheiă listele definitive, şi le public
amaţiuni,
urecl
pentr
date
accor
mâni
după expirarea termenului de trei săptă
noul.
ni
maţiu
recla
alte
priimi
potii
in aceste trei dile nu se
Art. 38.

In cele trei săptămâni ce urmedă,

nemulțuniții vori putea

judeţului,
apela in contra hotărârilor consiliului communalii la tribunalulii
în trei
până
iune
cassaţ
de
curtea
la
alului
tribun
i
hotărârilori
gră în contra
dile de la priimirea sentinței tribunalului.
in asemenea
'TPribunalulii şi curtea, de cassațiune statuedii de urgenţă
casuri.

inscrierea, sait
Ori-ce persână admisă in listele electorale pote reclama
colegiului
lista
in
si
inscri
tii
nedrep
ştergerea ori-cărul individ omisii sau
parte.
face
din care elli însuşi
că de
Art. 39. Pe temeiul unorit assemenea hotărâri, lista se certifi
tare.
presin
lori
a
la
de
dile
trei
de
ulii
către consiliulii communalii in termen
Art. 40.

Procedura in acâstă materiă este gratuită.

nale voril
Art. 41. La revisuirea annuală a listelorii, consiliile commu

cerute de lege.
adăoga pe cei ce arii cunâsce că aii dobânâiti calităţile

Consiliile communale scotă din liste:
a) Pe cei morti.
jude5) Pe aceia a cărora inscriere se va fi declarati nulă de autorităţile

cătoresci.

a îi
c) Pe cei cari vor fi perduti veri una din calitățile cerute pentru

alegătorii.

annuArt. 42. Stergerea numelui allegătorilorii cari ati figurati in lista
de
alulii
interv
in
i
stersii
Jui precedenti trebue să se notifice alleg&torulu
selle,
rei
sterge
ele
motiv
şi
ândii
arrătt
rii,
trei dile de la data afişărei Jistelo
Acestă notificare se va face gratis printr'unu agenții municipalil.
priArt. 43. Listele de allegători stai pururea deschise in cancelariile
putea
se
a
spre
ni,
maţiu
recla
pentru
ți
măriilori in toti timpulii hotărâ
consulta de cătră ori-care va cere să le vedă.
nale
Art; 44. In toti intervalulii contestațiunilorii, consiliile commu
staji in permanență,

Art. 45. Pentru Senatii se formâză vă listă a eligibililorii.
autoriEa se face la aceleaşi epoce ca și listele allegătorilorit de cătră

lorii demai susii,
tăţile communale alle oraşelor de reședințe, potriviti reguli

ni şi in
Reclamările in contra 'acestorii înscrieri se vori face in terme
modulii determinati: pentru listele allegătorilori.
cirea
Aceste liste se vori publica în -Monitorulă Oficială, prin midilo
e.
ministerului de intern
DESPRE

OPERAȚIUNILE

ELECTORALE

ci. MiAwt. 46. Colegiile electorale se convâcă prin decreti Domnes
ă, carii
reședinț
de
ii
oraşelor
orii
primaril
acâsta
ică
commun
nitru de interne

11

prin ințellegere cu primarii din celte-alte commune alle districtului, convâcă

pe allegttori cellii pucini cu 21 dile innainte de termenului fixati pentru
.
allegeri.

Allegerile se facii succesivi pe colegii.
Art. 47.

Fie-care colegiii electorali voteză separati şi allege in deos-

sebi numeruli deputatilor sâii senatorilorii invoiţi prin legea de faciă.

Alegttorii direcţi de orașe, cândiu numărul lori trece peste 500, voteză

in secţiuni pe culori, fără insă ca uă a duoa să se potă compune de mai
pucinu de 250 alegători. Repartiţiunea se va face de uă dată cu afișarea

listelorii şi după locuinţa alegătorilor.

Art. 48. Alegătorii din allă patrulea collegiii pentru deputații Adunărei se impartii după commune in grupe de la 50—500 alleg&tori, cari
allegi câte unii delegatii la 50 allegători şi prin scrutinii secretul.
Allegătorii dintruă commună, nu potii îi alipiţi la communele immediat
limitrofe, de câtă numai atunci când prisosulii formeză unii numsrii mai
micii de 50 alegători; aceştia se determină prin tragere Ja, sorţi, făcută de
,
consiliulit communalii cu occasiunea formărei listelori.
in
câtii
de
voteze
să
chiămaţi
fi
poti
nu
orașii
acellași
din
Alegitorii
cul6rea, (despărțirea) unde și aii locuința sai in cul6rea immediatii invecinaţă.
Fie-care secțiune allege unii numirii de delegați proporţională cu
nums&rulu allegătorilori din care se compune.
Delegații se vorii allege cellii pucinii dece dile innainte de diua prescrissă pentru allegeri.
Art. 49. Pic-care delegatii allesii va, priimi de indaţă sait cell multi
, care delegatulu
fără
in timpii de 24 ore din partea biuroului unii certificati
,
nu va, putea lua parte la allegerea deputatului.
Biuroului care marii libera certificatele in tâmpul cerutii sai aceia cari
arti impedica acestă eliberare, vori îi supuși la penalitatea prescrisă de
articolul 78.

Art. 50. "Toţi delegaţii se int unnescii la reşedinţa districtului pentru

a proceda la, alegerea deputatului.
„Art. 51. Convocarea, delegaţilorii se va face cellii puginii cu trei dile .
inainte de diua fixată pentru allegerea deputatilorii.
Aceia cari arii impedica sossirea lori la loculii destinatii pentru alegere,

se voru pedepsi cu pedepsele cuprinse în art. 78,
Art. 52. Dellegaţii se allegi din noi ori de câte ori se vorii convoca
eolegiurile, pentru allegerile generale saii parțiale ale deputațiloru.

|

Art. 53. Allegerea, deputaţilori și senatorilorii se face pururea prin
scrutinii secretil.
Art. 54. Deschiderea şedinţelor colegiului se face de cătră primarii
sai adjutorele selle la oră fixată.
Operațiunile electorele nu se potii incepe, sub pedâpsă de nulitate, mai

"nainte de ora noă primăvara şi vara, de ora dece tâmna şi 6rna;, — cei ce

vor procede altă-felii vorii fi pedepsiţi cu inchis6rea de la uă di pen& la
vă lună,

Art. 55. Uă jumătate oră după ora fixată, 25 alegători potii forma, biuroulii provisoriit compusii de unii președinte, luati dintre alegătorii pre“sinți cellii mai în vârstă și din duoi secretari luaţi dintre cei mal tineri.
După formarea biuroului provisoriii, primarele saii adjutorele sale se
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Art. 38. Ori-ce alterațiune, ori-ce falsificare in actele stări! civile, ort-

ce inscriere a acestori ace, făcută pe ver-uă f6iă liberă, şi nu in registrele
destinate pentru ţinerea lor, va da dreptii părţilorit interessate aşi cere

despăgubiri, şi acâsta fără prejudiţiulii pedepselori prescrisse de codicele
penale.

Art. 39. Procurorulii tribunalului de ântâia instanţă va fi datorii a veri-

fica starea registrelorii, cândii elle se vorii depune la greffă; elli va incheia
procesii-verbale summariii despre a sa verificare, va areta abbaterile sai

vinele commise de officiărulu stăril civile, şi va cere ossândirea sea la amendele prevădute de lege.
DESPRE

ACTELE

DE NASCERE

Art, 41. Declaraţiunea despre nascerea, unui copilu se va face la officiărulii stării civile alli locului, în termentă de trei dile după uşurarea
femesi. Copilulă ?i se va infăcişa.
La casii de impedicare da se transporta copilulii innaintea officiărului
stărel civile, acesta va fi datorit a merge insuşi, fără vre-uă plată, la locuinţă,
spre a, constata nascerea,

Art. 42.

|

Nascerea copilului se va declara de cătră tată, saii in lipsa

acestuia , de către medici sa hirurgi, mâge, saii de către ori-ce alte persone
cari voril fi fostă faciă la nascere.

Eră decă mama nu va fi născută la domiciliul ei, acâstă declarațiune

se va face şi de persona aceea la locuinţa căril ea a născutii.

Actulii de nascere se va redige indată faciă cu duoi marturi.
Art. 43. Actulii de nascere va arăta cu desluşire diua, ora, loculii

nascerii, sexulii copilului, prenumele ce ?i se va da la boteză, precum și
numele de familiă, professiunea sait meseria şi domiciliul tatălui, mamei

şi ali marturiloru.
Art. 44. Veri-cine va, găsi unii copilit noii născutii va fi datorii a/lit
incredinţa officiărului stărei civile, impreună cu tâte hainele şi objectele
găsite la, copili şi a declara tâte imprejurările, (empuli şi locul unde?lii va
fi găsită.

Ofâciărulă stării civile va, întocmi indată procesii-verbalu arttători de
tte imprejurările, in care se va cuprinde vârsta copilului după aparință,

sexulii şi numele ce ?i se va da şi autoritatea civilă la care se va fi incredinţatii.
Acesti procesi-verbale se va trece în registru.

Art. 45. D6că se nasce unii copilii pe unii vasii români călătorindii pe

mare, actulii de nascere se va face până în duoă-deci şi patru de ore în

presenţa tatălui, dâcă se va fi aflati fagiă, şi a duoi marturi luaţi dintre
officiării vasului, sai in lipsă, dintre 6meniitequipagiului.

Acesti actii se va redige de căpitanulii, stăpânulă sait patronulu vasului
şi se va trece in rolulii (lista officială) personelorii ce se află pe vasi.

Art. 46. La celli ântâiu portii unde se va opri vasulu, de va fi porii
românii, căpitanulii, stăpânul saii patronulii:vasului,

sai ori-cine ari fi

redactaţii actulii de nascere, este datori a depune duoă copii autentici de
pe actii la autoritatea portului. Ac6sta va opri uă copiă in cancelaria sa,
&ră cea-l-alță o va trămite ne-intârdiatit ministerului de interne, care o va
transmite autorităţii communale a domiciliului tatăhut copilului născut, saii,
de nu sar cunnâsce tatălui, alu mamei.
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Autoritatea communală va trece actulii indată in registrului stării sâle
civile.
Art. 47. De va aborda vasuli intr'uni porti străini, căpitanulă, stăpânuliă sai patronuli vasului va trămite, prin posta locului, la, ministeriulii
de interne all României, uă copiă legalisată de pe actului de nascere.

” Ministeriulit şi autoritatea communală vorii urma in acestii casii după
cum sa prescrissii la articolulii precedente.
Art. 48.

Actuli de recunnscerea unu! copilu se va inscrie in regis-

trele stării civile cu data sa, şi se va menţiona recunnâscerea in marginea
actului de nascere, decă există assemenea acti.
DESPRE ACTELE

DE CASSĂTORIE

Art. 49. Innaintea celebrării căssătoriei, ofliciăruli stării civile va face
duoă publicaţiuni, in intervalii de opti dile, in di de Duminică, innaintea
uşei bisericei enoriei şi la ușa casei communale:
” Aceste publicaţiuni $si actulii ce se va incheia intru acâsta, vorii cuprinde
prenumele , numele , profesiunea siş domiciliului ambilori fiitorilorii soci,

cualitatea lori de majori sai minori şi prenumele, numele, professiunea
şi domiciliului taţiloră şi mamelorii. Acestii actii va mai cuprinde şi dilele,
joculii şi ora in cari sai făcutii publicaţiunile; ellu se va inscrie pe unit
singurii registru,

care va fi numerotațit ŞI parafatii, precum este prescrissii

la articolului 28, şi care la finele annulul'urmâză a se depune la grefta tribunalui de ântâia instanţă.

Art. 50. Uni extratii după actului de publicaţiune se va afige pe uşa
easei communale , unde'şi aii domiciliulu fiiţorii soți și va remânea afipuii
in totă intervaluliă publicăţiunilori.

Căssătoria nu se va, putea. cellebra, de câtii după trei dile libere de la cea
de a duoa publicaţiune.
Art. 51. Decă căssătoria nu s'a cellebratii in cursulii unui anni de la
cea din urmă

publicațiune,

atunci se vor

face noui publicaţiuni, după

formele prescrisse mai susii la art. 49.
Art. 52. Opposiţiunile la căssătorie se vorii face in duoă exemplare,
subsemnate amenduos de insuși opponenţii, sait de imputerniciţii lori, prin
procuraţiune specială şi autentică. Unulii din exemplare,

dimpreună

cu

copie de) pe procurațiune, seva comunica, părțilorii in pers6nă, şi, în lipsă-le,
se va lăsa la domiciliulii lor. ară celi-alt exemplarii assemenea cu copiă
de pe procuraţiune,
pune vida sa.

se va commuaica officiărului stării civile carele va

Art. 53. Ofliciărulii stării civile va, trece, pe scurtii în registrulii de
publicaţiune, tâte opposiţiunile. Dâcă acelle opposiţiuni se vorii annula
prin vre-uă hotărâre judecătorscă sait prin vre uni. aciii de retragere din
partea cellorii ce le dedese, acea hotărâre sai actii se va trece, pe scurti,

pe marginea acelluiaşi registru.
Art. 54.

La casă de opposițiune, officiărulă stării civile nu va, putea,

celebra, căssătoria, până ce nu ”i se va face formale cunnoscută anularea
opposiţiunii, prin retragerea cellui ce a dat'o, sait prin hotărâre de judecată.
Officiărulii stării civile, care va urma impotrivă, va fi ossânditii la uă
amendă, de trei sute lei şi la despăgubirea de tote cheltuelile și pagubele:
urmate părțilori.
Art. 55.

Dâcă nu sa ivit vre-uă opposiţiune, se va menţiona acesta
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in actulă de căssătorie şi decă publicaţiunile ai fostii făcute in mai multe
commune, părţile vor infăcişa, certificatele fie-cării commune la funcţionarul stării civile, spre a constata neivirea de opposiţiune.
Art. 56. Ofliciărulu stării civile va, cere şi va lua, actele de nascere alle
ambilori fiițoriloru soci.
Decă insă va, fi cu neputinţă a le avea, atunci se va indeplini lipsa
acestor acte, prin alte dovedi de laloculii nascerii saii allii domiciliului lorit.
Art. 57. Dovedile ce voră indeplini lipsa actelor de nascere suntii: declaraţiunea a, cinci marturi bărbaţi sai femei, rude sai nu ai fiitoriloră

soci, care va cuprinde prenumele, numele, profesiunea şi domiciliulă fiitorilori soci, loculi, şi, pe câți se va putea mai nemeritii, epoca nascerii

şi causa pentru care nu s'a pututi infăcişa actulii de nascere.
Marturii vorii subscrie acea declaraţiune, care se va legalisa de prima„rulu communei, şi d6că vre unuli din marturi nu va sci, sai nu va putea

subscrie, se va face menţiune despre acâsta in acellii actit.
Art. 58. Actului de dovedire se va infăcişa tribunalului de ântâiă ins-

tanţă allu judeţului, unde trebue să se săverşescă căssătoria. Tribunalul,
ascultând conclusiunile procurorului, va face sait va refusa, legalisatiunea
lui, după apreciarea, ce va da declaraţiunilorii marturilorii şi imprejură-

rilorii ce ai impedicatii infăcișarea actului de nascere.
Art. 59. Actuli autentici despre consimțâmântuli

tatălui, mamei,

moşului (bunului) şi m6şei (bunei) sau, in lipsă-le, despre consimţemântulii

familiei, va, cuprinde prenumele, numele, professiunile şi domiculiulă fiito-

- Tilorii soci şi a tutulorii acellorii ce vori fi luati parte la acestă actii; pre-

cumii şi gradulă inrudirii loră.
”
Art. 60. Căssătoria se va celebra in communa în care unuli din soci
va avea, domiciliulă săi.

Acestu domiciliii, intru câtit privesce căssătoria, se va stabili prin uă
reşedinţă de şese luni continue int”uă commună.
Art. 61. În diua otărătă de părțile ce voesci a se insogi, după expirarea termenului de publicaţiuni, ofliciărulii stărei civile, in casa communală, in presenţa de patru marturi, rude sai străini, va da cetire părțilorii
de actele susu menţionate, relativii la, statulii civile ali părțilorii și la formalităţile căssătoriei,

şi le va ceti capitolulă VI,

all titlului.

«Despre

căssătoriă. Despre drepturile și datoriile respective alle sociloriă; 1)» ellă
va interpela, pe fiitorii soci precum şi persânele cari autorisâză căssătoria,
de vorii fi de faciă, să declare dâcă sa făcut vre-unii contractii de căs-

sătorie şi la casă de afirmativă, data acestui contractii, precum şi numele

şi reședința autorităţii care?l-a legalisati. Officiăruli stării civile va primi,
după acesta, declaraţiunea fie-cării părți, una după alta, că voescii a se
căssători. Elu va pronuncia in numele legii că părţile suntii unite prin

căssătoriă şi va redige indată acti despre acâsta.
Art. 62. In actulu de căssătorie se va cuprinde.

î. Prenumele, numele, professiunea, etatea, loculă de nascere şi domi-

ciliulu fie-cărui din soci.

2, De suntii majori sai minori,
3. Prenumele, numele, professiunea, şi domiciliulii taţilori şi ale mamelori lorii.
1) Vedi art. 194—208 din codicele civili, trecuți mai la vale.

Ei

4. Consenţimentuli tațilorii şi allii mamelor,
lori, saii allu familie!, in casurile cerute de lege.

bunilorii saii allii bune-

3. Actele respectudse, dâcă acestea sarii fi făcutii.
6. Publicatiunile in diferite domiciliuri.
7. Oposiţiunile, de ar urma, nisce assemenea, revocarea acestora, sai
menţiune că nu s'a arătată oppositiune.
8. Declarațiunea părţilorii contractanti că se iaii de soti, şi pronunciarea

uniunei lorii de către olliciărulă publici.

9. Prenumele, numele, cetatea , professiunea şi domiciliulii fie-cărui din

martuni, precum şi declaraţiunea de sunt rude sai afini at socilorii, de ce
anume parte şi gradi.
|
|
|
10. Declaratiunea ce s'a făcutii assupra interpelaţiunei prescrisse de
articolulu precedente, ca urmatii saii nu contractii de căssătoriă şi, pre
câtu se va putea , data contractului de există, precum şi numele și loculă
reşedinței autorităţii care "1 a legalisatii ; tote acestea, sul pedepsă contra,

ofiiciărului stării civile de amenda prescrissă la art, 54. In casă când
declarațiunea, sar fi ommissi saii greşitu, reclificațiunea actului, in ceea,
ce privesce ommissiunea sait greşela, se va putea cere de procurorulii tri
bunalului, fără prejudiţiuli dreptului părțilorit interessate, in conformitate

cu art. 84 allii acestui codice ?).

DESPRE ACTELE DE INCETARE DIN VIEŢĂ

Art. 63. Nici uă inmormântare nu sc va face fără autorisatiune. — Au-

torisațiuneu se dă de ofticiărulii stării civile, carele nu o va putea elibera

până ce mal ânteii nu va merge insuși la locuinţa cellui incetatii din vi6ţă,
ca să se incredinţeze despre mârtea, “sea, şi până nu va trece trei-deci și
sese ore de la incetarea din vi€tă, afară de casurile prevădute de regula.
mentele poliţienesci.
In localitățile unde se vor [i aflândii revisori de morți, ofliciărultt stării
civile “lii va lua, cu dânsul pentru a face constatare.
Autorisaţiunea de inmormântare se va da fără plată de vre-uă taxă,
Art. 64. Actuli de incetare din vi6ţă va fi redactatu de către officiărul
stării civile, după declarațiunea a duoi marturi; aceşti marturi vori fi, de
se va putea , din celle mai d'aprâpe rude sait vecini. Eară când
cine-va

va muri afară din domiciliul stii, persâna, in locuinţa, cării a muritii,
dimpreună cu ruda sait alte persone, vorii servi de marturi,
Art. 65. Actuli de incetare din viţă va cuprinde : prenumele, numele
versta, professiunea şi domiciliulă mortului; prenumele cellui altii sociii,
decă mortul era căssătoritii, sai văduvi; prenumele, numele, vârsta,
professiunea şi domiciliul celoră ce aii declaratii m6rtea, şi, de suntit
rude, gradulu inrudirit. Acellaşă act va, mal cuprinde, pe cât se va putea sci, prenumele, numele, professiunea şi domiciliulii părințilorii mortului și loculii nasceril sâlle.
|
Art. 66.

Dâcă incetarea din viţă a vre-unei pers6ne Sa intemplatiă în

spitalele militare, civile, saă in ori-ce alte stabilimente publice sau particulare, superiorii, directorii, administratorii şi stăpânii acellorii case vor

„1) Prin art. 84 altă Codului civilii, rectificarea actului se arctă că se face prin
tribunalii care judecă eu drepti de apelfi.
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fi datori a da de scire in duoă-deci şi patru ore ofliciărului stării civile, care
va, merge indată ca să se incredinţeze de mortea acellei persone, după,
declaratiunile cei se vorii fi fâcutii și după sciintele ce va fi luatit; se vori
ţinea in dissele spitale sis stabilimenie, registre destinate spre a se inscrie
acelle declaraţiuni Şi sciine.
Officiăruli 'stării civile'va întocmi actuli de incetare din vi6ţă şi "lu va
trămite la loculii unde incetatulii din vi€tă va îi avuti cellit din urmă do-

miciliil, pentru a se inscrie in registre.
Art. 67. Când vorii fi Gre-cari semne sait indice de mârie violentă, sai:
alte imprejurări bănuitore, mortulii nu se va. putea ingropa de câtii după
incheiărea unui procesil- „verbale de către unii funcţionarii poliţienescii, faqiă

cu uni medicu saii hirurgu, spre a se constata, starea cadavrului Şi a vericărei alte impregiurări relative la acesta, precum si$ ori-ce informaţiuni ce
se vori putea lua despre prenumele, numele, ver sta, professiunea”, locului
nascerii şi domieiliulu acellui mortii.
Art. 68. Funcţionaruli poliţienescii va fi datori a lrămite indață officiă-

rului stărei civile ali locului unde va fi muritii acea pers6nă, tote sciinţele
arătate in procesulii săi verbale, in conformitatea cărui se va redacta.
actulii de incetare din viţă.

Funcţionaruli stării civile va expedui uă copiă de pe acea'communica-

țiune despre incetarea din vi€ţă a acellei persone la domiciliulii său, de va
î cunnoscuti , şi astă, expeduire se va inscri in registre.
“Art. 69. In” casii de morte in inchissori, se va incunnosciința indată,

officiărulii stării civile de cătră ingrijitoruli inchissorit, spre a meige acolo
după coprinderea art. 66, spre a redige actulii de incetare din vistă.
Art.'70.

In tote casurile de morte in inchissori, nuse va facein i registre

nică uă menţiune despre assemeni imprejurări şi actele incetării din vi6tă
se vori redăcta numai după formele prescrisse “de art. 65.
Art. 71. In casii de morte pe un vasit românii călătorindi pe mare,
mortea se va constata până în duoă-deci şi patru ore, prin unii actil in presința a. duoi marturi luaţi dintre ofiiciării vasului, saii, in lipsă, dintre
Smenii equipagiului. Acesti actii se va vedige de către căpitanulii, stăpă-

mulii, sait patronulii vasului şi se va inscri pe rollulu equipagiului.
Art. 72. La cellii ântăiii portii unde va, intra. vasulii, de va fi portulii
români, căpitanulu, stăpânulă sau patronulii vasului, care a redactalii
actuli, va depune duoă copii încredințate de el alle actului de incetare din
viţă la autoritatea portului, care va, urma conformit art. 46, 6ră de va intra
vasulii intPunii portii străini , se va urma, conformit art. 47.

"DESPRE ACTELE STĂRII CIVILE PRIVITORE LA MILITARIICE SE GASESCU AFARA
DE TERRITORIULU ROMANY SAU PE TERRITORIULU ROMANU, IN TIMPU DE
RESBELLU SAU DE TURBURĂRI
Art. 73.

Actele stării civile, făcute afară de tenritoriulii români, sait.

pe texritoriulu români, in timpii de resbellii sait turburări, şi cari pr ivescii

1a militari sai alte persone in servicii pe lângă armată, vorii fi redactate
după formele prescrisse după disposiţiunile de mai susii, afară de excep-

ţiunile cuprinse în articolele următâre.
Art.978. Officiărulu insărcinatii cu ținerea, registrelorii stării civile va,
fi datorii, în dece dile după trecerea unui actii de nascere in registrulit săi,
să adresseze unit extracti funcţionarului stării civile, la loculii unde "și a
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avuli in urmă domiciliului tatălii copilului saii mama, când tatălii nu e
cunnoscutii.

Art. 80. Indati după inscrierea in registru a actului de serbarea căssătoriei, ofliciăruli insărcinatii cu tinerea registrului, va trămite uă copiă
funcţionarului stării civile allii locului unde căssătoriţii şi vorit fi avutti cellii

din urmă domiciliii.
Art. 83. Functionarulit stării civile de la domiciliului părțilorii, iridată
ce va priimi de la armată copia unul actii allit stării civile, va , fi datorii ali
trece in registru.
DESPRE

RECTIFICAREA

ACTELORU

STĂRII

CIVILE

Art. 86. Hotărârile assupra, rectificării se vor trece in registre de către
funcţionarulit stării civile, indată ce ?i se vorii fi communicată , şi totii-dVuădată sc va face mentiune despre acesta pe marginea, actului velormatii.
DESPRE

DOMICILIU

1)

Art. 89. Doveda intențiunii resultă dinadinsit declarațiunea făcută atâtit
la autoritatea communală a locului ce se părăsesce, câtii şi la, aceea a
locului unde "ȘĂ- a strămutatii domiciliulit.
DESPRE

INSUŞIRILE ŞI

Art. 127.

CONDIŢIUNILE NECESSARII
CASSATORIA

SPRE A SE PUTEA

SEVERŞI

Nu este ertatii bărbatului inainte de 18 anni, și lemeei inna-

inte de 15 anni să se căssătorâscă.
Art. 128. Numai Domnulii pote da dispense de verstă pentru motive
grave.
Art. 129. Nu este căssătoriă când nu este consentimentu.
Art. 130. Nu este ertat a trece in a duoa căssătoriă fără ca cea Wăntâiii
să fiă desfăcută.
Art. 131, Băietulii care nare versta de duot-deci şi cinci aani deplini,
precum si f6ta care n'are vârsta incă de duoă- deci ȘI unu anni deplini, nu
se pote câssători fără consânţimentulii tatălui și allii mamei.
La casii de desbinare intre tată şi mamă consântimântulii tatălui este de

ajunsă.
Art. 132.

Decă tațălii sai mama

a muritii, sait deca, unul din ei se

găsescii in neputinţă da manifesta vointa lori, consentimentulii cellui-altii
este de ajunsi peniru săvârşirea, căssătorier.
Art. 133. Dâcă tatălii şi “muma suntii morți, sait decă se găsescii in

neputinţă d'a manifest voința lori, atunci bunulii şi buna, despretată, și
in lipsa acestora, bunuiă și buna despre mumă ţin loculii acestora.
Decă este desbinare, ac6sta va fi considerată ca consențimentit.

Art. 134. Copii legiuiţi cari vorii fi ajunşi in vârsta prescrissă, de art.
431, suntii datori innainte de a se căssători, a, cere prin unii actit respectuosii şi formalit consiliulă tatălui şi ali

mumei ori ali: bunilorii,

când

tatălu i muma suntit morți sait in niepulinţă de a manifesta, voința lori.
Art. 135. Nepriimindu-se nictunii răspunsii saii unii răspunsii negativii,
“după uă lună de la cea ântâiit cerere respectudsă, se va repeta acestă cerere
1) Aâesta,

servă

atâtii

pentru

lucrarea,

asteloră

stării civile câți

“combina cu art, 30 din legea electorală in asemenea materiă. :

și spre

a se
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deduoă ori, in intervală de uă lună intre fie-care cerere; la expirareă lunei
a treia căssătoria, se pote face, ori care ar fi resultatulă cereri! respectudse,
îiă şi tăcerea.

Art. 136. După împlinirea vârstei de 30 anni, căssătoria se va putea
face la uă lună după trămiterea actului respectuosu.
Art. 137.

Actului respoctuosii se va communica

prin organului prima:

rului communei, pers6nelor cuvenite, sai in lipsa lori, la domicilii, şi primarulă va da, quitanţă formală cellori ce ai făcuti actulă respectuosii, spre
a le servi de dovâdă, că s'a conformat legii.

Art. 138. Cândi acella cărui sar fi cuveniti:

a face actulii respec-

tuosi, va fi absente, căssătoria se va face şi fără unui assemenea actii, dâcă

viitorii soci vori infăgișa hotărârea tribunalului de prima istanță prin care
“si-a declarat absenta, sau cellu pugini copiă după ordinul tribunalulur

pentru a se face cercetare despre absenţă.

Art. 139. Ofliciărulu stării civile care vai cellebratii căssătoria băeţilorit
sau a fetelor neadjunşi incă in vârsta preserissă la art. 131, fără Jconsântimântulu persâneloră indrituite a?1li da după art. 131, 132 şi 133, va
pedepsitii, după cererea pers6nelorit interessate sai a ministerului publicu, contormii art. 162 din coaicele penale.
Art, 140. Ofliciărulu stării civile care va fi cellebrati cununia fără să

existe dovedă că s'a făcută actulii respectuosă, când acesta este cerntii de

lege, va fi pedepsiti cu inchisore delauălună până ?a tret, şi cuamendă de
la una sută până la trei sute lei,

Art. 141. Copilului naturale, care vai perduti pe muma sa, sait a cărut
mumă se va afla in neputinţă dea manifesta dorinţa sa, nu se va putea căs-

sători innainte de versta de duot-deci şi cinci anni, fără consențimentultt

tutorelui său,

Art, 142. Când, îatălii, muma, bunii și bunele suntă morţi saă in ne-

putință d'a manifesta voinţa lori, atunci bâeţii, d6că mau adjunsii incă la

versta de duot-deci şi cinci ani, şi fetele la aceea de duoă-deci şi unu, nu

se potii căssători fără a cere consențimentulu consiliului de familiă.

Art, 143. In liniă directă este oprită căssătoria cu desăvârşire intre

ascedenți şi descedenţi şi intre afinii (cuscrii) de aceeasi liniă, fără deos-

sebirea inrudirii de legiuita saii nelegiuita insocire.
Art. 144.

In liniă colaterală, căssătoria este oprită pânăla a patra spiţă

inclusivii, fără ossebirea, inrudirii de legiuită sai nelegiutită insocire, si
intre afiniy (cuscrii) de acceasi spită.
”
Art. 145. La rudenia din St. Botezi se opresce căssătoria intre naşiit si.
fină, precum și intre nasă și fină.
„Art. 146. Tatăli adopiivii nu pote să se căssătorâscă cu adoptata sa,,.
nici cu fiica aceştia, nici cu femeia fiului săit adoptivi.
Art. 147, Adoptatuli fiii nu se pote căssători cu aceeace a fosti ferneea
infiitorului tată, nici cu fiica, lui, nici cu mama loră, nică cu sora mumei lui.

sau a tatălui săi.
Art. 148. Nu este slobodă a se căssători cine-va cu adoptata soră a tatăui s&ii, a mamei, a bunului sai a bunci sâle.
Art, 149. Tutorele sai curatorele nu se pote căssători cu neverstnica
ce se află sub tutela sa. Assemenea nici tatălă tutorelui, nici featele acestuia care incă se află
sub părintâsca putere, nici fiulii tutorelui nu pote lua in căssătorie pe pu-

u

pilă, fără de primireă şi inscrisa adeverinţă a tribunalului cupringătore că
acestii tutore a datii pentru tâte socotălă "lămurită, Și că insocirea, minorei
cu ellii saii cu altulii din numitele persâne, va fi spre folosulii ef.
Art, 150.

Cu tâte acestea Domnului, pentru motive grave, va putea

accorda dispensă din prohibiţiunile cuprinse în art. 144 din acestă codice,
adică pentru căssătoriile dintre cumnaţi şi cumnate şi pentru acelle dintre
veri şi vere.
DESPRE

FORMALITĂŢILE RELATIVE

LA CELEBRAREA CĂSSĂTORIEI

Art. 451. Căssătoria se va cellebra în publici innaintea officiărului
stăzi! civile allit domiciliului une! din părțile carit se insogescă.
DESPRE

OPOSIŢIUNI

LA CĂSSĂTORIE

Art. 153. Dreptulu de a forma opposiţiune a celebrarea, căssătoriei?lii
are persâna legată prin căssătoriă cu una, din părțile contractante.
Art. 154. Tatălui şi în lipsa tatălui și muma, 6Tă in lipsa, și a tatălui șia
mumet , bunulii şi buna, poti forma Oppositiune la căssătoria copiilorii şi
descendenţilorii lori, chiar de vorii avea versta de 25 anni impliniţi, saii
de 21 impliniti pentru fete.
Art. 455. În lipsa de ascendenți, fratele saii sora, unchiul sait mătuşa,
vărulu sai. vara primară, fiindiuiin legiuită vârstă, potă forma opposițiune

insă numai in casurile următâre:
1. Când consentâmântuli consiliului de familie cerutii de art. 142 nu
s'a dobendită.
2. Când opposițiunea este basată pe starea, de smintire a. fiitorului
sogiil; acâstă, opposiţiune a cării anulare o pote pronuncia tribunalul fără,
mici uă instr ucţiune sau formalitate, nu se va primi de câtă cu indatorire
pentru opponente de a. cere interdicțiunea şi de a dobândi in privirea ei,

hotărâre formale in termenulii ce ?i se va da de tribunalii.
Art. 456. In celle duo casuri, prevădute in arlicolulu precedenti, tuorele saii curatorele, nu va putea in totii Cursulii tutelei cai curatelei'a forma, opposiţiune, fără a fi fostii autorisatu de către unii consilii de familie,

:pe care "ii va putea convoca.
Art. 157. Veri-ce actii de oppositiune va artta insuşirea, care dă oponentului drepti de a, forma, allegerea de domiciliu, locului unde căssătoria,

rm6ză a se cellebra, precum, şi inotivele opposiţiunii, afară
va,fi fostit cerută de către unii 'ascedinte. Tote acestea sub
nulitate a actelorii și sub interdicțiune pentru officiăruli de
care ar îi vidati actuli ce cuprinde opposițiunea, conformii
DESPRE

CERERI

DE NULITATE

numai decă
pedspsă de
stare civilă
art. 52.

A CĂSSĂTORIEI

Art, 474. Dâcă căssătoria p'a fostii precedată de celle duoă publicațiuni prescrisse de lege, sait docă intervalulu timpului prescrissi pentru
publicatiuni şi cellebrare nu s'a observati, procuratorulii va provoca in
contra Ofliciărului stărit civile uă amendă băn6scă, care nu va putea trece
peste 300 lei, şi in contra părţilorii contractante sait in contra acellora sul
puterea, cărora elle ai fâcutii acestă contraventiune , uă globire proporţioDată cu averea lori.

Art. 177. Possesiunea, de Stati nu va, putea dispensa, pe acei ce se
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pretindi căssătoriţi si o invâcă, de a intăcisa actulă de celebrarea, căsaa:

toriei innaintea ofiiciărulul stării civile.
Art. 178.

Când

:

este possesiunea de Statu, şi când se înfăcisâză ac-

tului de cellebrarea căssătoriei innaintea officiărului stării civile, sogit nu

poti fi priimiti a contesta, validitatea acestui actă.
Art.180. Când dovâda, cellebrărei legale a căssătoriei se află doben-

dită prin resultatulă ver-unei procedure criminale, inscrierea sentintei in
registrele stării civile, assigură căssătoriei, in diua cellebrăre! sâlle, tote
efectele civile, atâtă in privirea consogilorii, câtit şi in privirea copiilori
păscuţi din acea, căssătorie.
Art. 182. Decă funcţionaruli stării civile, sait ori-care altii autori allii
fraudei a incetată din vi6tă când s'a intentată acțiunea in contra sa, mo:
stenitorii lui vorii fi urmăriţi innaintsa tribunalului civile , pentru despăgu:

bire, de către procurorii, in ființa, părțilorii interassate, şi după denuncia:
tiunea făcută din parte-le.
DESPRE

Art. 194.

DREPTURILE

ŞI DATORIILE

RESPECTIVE ALE

SOȚILORU:)

Sogii “si datorescă unulii altuia credință, sprijini şi ajutorii.

Art. 195. Bărbatulii e datori protecțiune femeiei, femeia ascultare

bărbatului.

Art. 196. Pemeea este datore să locu6scă impreună cu bărbatulă săă,
şi st'l urmeze ori în ce loci va găsi el de cuviinţă să “și siabil6scă locuința
sea bărbatuli este datorii a o primi şi a? inlesni totii pentru vieţuirea el,
după starea şi puterea sea.
Art. 197. Femeea nu pote porni judecată, fără autorisațiunea. bărba-

tului ei, chiar şi in casuli cândi e comerciantă publică.

Art. 198. Autorisaţiunea bărbatului nu se cere când femeea va fi urmărită inaințea judecății, in pricine criminali sati polițienesci.
Art. 199. Femeea avândii chiar paratfernă, nu 0 pote da, instrăina,
ipoteca;nu pote dobendi avere cu titlu onerosii sai gratuitii. fără concur:
sulu bărbatului la, facerea, actului, sai prin deosebită consențimânti
înserisit.
Art. 200. Dâca bărbatulă se opune a da femeiei autorisațiune de a
porni judecată, tribunalul îi pote da acestă autorisaţiune.

Art. 201. Decă bărbatulă se opune de a autorisă pe femee ca să facă
vr'un act, femeea pote să chiăme da dreptul pe bărbaţi innaintea, tribunalului de ânt6ia instanta din districtul ( judetul) domiciliului communei,
care pote să dea saii nu autorisatiunea sea, după ce va asculta arătările
bărbatului in camera de consilii
sau va fi dovâdă despre chiămarea sea,
Art. 202.

Când

femeea,

căssătorită care va avea parafernă, va face co-

merciii conforinit art. 5 din codicele de comertiii, ea se va putea obliga,
fără autorisațiunea bărbatului, pentru toti ce privesce negoțulă său.
" Bară când femeea măritată, ne avendii parafernă, va face comerciă, se
va urma după art. 6 din codicele de comerciă.
Art. 208. Când bărbatulu este cădută sub uă condemnațiune criminale, chiar, la cas

cândi

decisiuneeste
a' dată în lipsă (contumace),

fe-

meea, chiar în vârsta legiuită, nu pâte în timpulit câtă ține osânda să

pornâscă judecată, nică să contracteze de câtă după autorisatiunea tribu1) Veqi art. 61 din acestii codice trecuti înainte.
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nalului, care pote in acesti casii să dea autorisaţiunea sea, fără ca să fi

chiămatu sau ascultată pe bărhatii.

Art. 204. Deca bărbatul se află sub interdicţiune, saii absente, tribunalulii pâte, după apreciarea impregiurărilorii, a autorisa pe femeiă saă
ca, să stea la, judecată, sai ca să contracteze.

Art. 205. Dâcă bărbatulă este minore, femeea trebue să aibă autorisațiunea tribunalului sai ca să stea la judecată, sai ca să pâtă contracta.
“Art. 206.

Ori-ce aulorisatiune

generale,

chiar când este

stipulată

prin contractulă de căssătoriă, nu este valabile de câtii pentru administratiunea bunuvilorii cari suntit parafernali.

Art. 207. Numai femeea, bărbatul, sait moştenitorii lori: poti! cere
anularea tocmelelorii sai a porniriloră de “judecată Îăcute fără autor isaţiune.
Art. 208.

Femeea pste face testamentii, fără autorisatia sociului săi.
DESPRE

Art. 277.

EFECTELE

DESPĂRŢENI EI

Soqii cari se vorii despărți nu vorii mai putea să se căssăto-

rescă impreună.
Art. 278. Pemeea, despărțită nu va putea trece in altă căssătoriăde cât
după qece luni de la despărțenia ei.
Art. 279. In casii de despărţ țenie pentru causă de adulteriit, soţiulti
vinovatii de adulteriii nu se va putea nici uă dată căssători cu complicele săii.
Art. 280. Pentru ori-ce motivu se va fi pronuncialii despart tenia afară
de casulă consânţimântului mutual, sociulii in contra, cărui s'a pronunciatii
despărtenia, va perde tâte avantagiurile stipulate in favorea sea, de către

cellii-altii sociii, fiă prin contractii i de căssătoriă, fiă după s&verşirea, căssătoriei, .
DESPRE

REGULILE

Art. 872.

SPECIALE ASSUPRA

FORMELORU

CATORU-VA

TESTAMENTE

'Testamentuli făcutii intmunii loci care este scosi din co-

municaţiune din causa ciumei sait altei hole contagidse, se pote face ina-

intea unui membru ali: consiliului municipale asistată de duoi martori,
Art. 877. Decă bastimentulă intră int”ună porti străinu, unde se .
găsesce unii agenti dai ţăirei, funcţionarii
testamentul , suntii datori să depue” unuli!
chisii şi pecetluiti în mâănele acestui aginte,
lui de” interne, spre a (i innaintatii la. grefa
tatorului.

in presenţa cărora Sa, făcutu
din exemplarele originale incare ?lii va trămite ministeriutribunalului domiciliului tes-

Art. 884. 'Testamentele cuprinse în articolele precedinţi ai presintei
secțiuni, vorit fi subscrisse de testatori şi de officiării publici, în presența,
căzori sau făcutii.

Decă testatorele declară că nu scie sai nu pâte subserie, se face men-

țiune de declarațiunea sea, și de causa ce jl-a impedecatii de a subscrie.

In casurile in carii se cere assistența de duoi marturi, testamentulit va

fi subscrissii cellă puginii de unulii dinte” enşii, şi se va, “face menţiune de
causa ce a impedicati pe cellu altii de a subscrie.
DESPRE

OFERTE

DE PLATĂ

ŞI CONSEMNATIUNE

Art. 1115. Pentru ca ofertele să fiă valabili trebue:
Alin, VII. Ofertele să fiă făcute prin uni officiărit publici, ce era COMpelinte pentru astii-feli de acte:
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Alin. VIIL. Procesulii-verbale incheiati de ofliciărulă publică să indice
număruli şi cualitatea monedelorii oferite, să facă menţiune de r&spun-

Sul

creditorului, şi să arte

dâcă creditoruli a subscrissii, a refusatii

Sait a declaraţii că nu pote subscrie.
Art, 1116.

Nu este necessarii pentru validitaţea consemnatiunei ca, ea

să fi fostii autorisată de judectăoril ; e destulii:
3) Să se facă procesulii-verbale de officiărulii publici despre natura
monedelorii oferite, despre refusuli: creditorelui de a le primi, sai despre

nevenirea sea, şi in fine despre depunere.

4) In casi de nevenirea creditorelui să ?i se semnifice procesulii-verbale
altu depunerii, cu somaţiune de a veni să "și ia summa depusă).
DESPRE

TITLULU AUTENTICU

Art. 1171. Actulit autentici este acela ce sa făcuți cu solemnităţile
cerute de lege, de uni funcţiunarit publici, care are drepti de a fancţiuna
in loculu unde actulii a făcuţi.
CINE POATE

Art. 1308.

CUMPERA

SAU

VINDE

Sub pedâpsă de nulitate, nu se potii face adjudecatari nici

directii nici prin pers6ne intrepuse:
Alin. 3. Administratorii, ai averii communelorii

sait stabilimentelor in-

credințate ingrijire loră.
Alin. 4. Oflicianţii publici, ai averilorii Statului alle cărorii vendări se
facu printr'6nșil.

DESPRE PRESCRIPŢIUNE
Art. 1845. Statulu, stabilimentele publice şi communele, in ceea ce
privesce domenulă lorii privatţă, sunti supuse Îa acell6și prescripțiuni ca
particulari şi, ca şi aceștia, le poti oppune.
.

1) Dică

s'aii treeutii atâtii aci câti

și la procedura codului civili

articolă pri-

vitori ia, oferte, semnificări, vândări, executări, urmăriri şi altele carii priveseă in
specialii pe portărei, totuși trebue a se avea în vedere de primari in ceasurile
când tribunalele îi insărcineză cu assemenea lucrări: ceea ce „se intâmplă adesea .pentru locurile prea multă depărtate și pentru aftaceri mici, căci altu-felă
taxele portăreilorii (de transportii), arii exeeda valdrea objeetelori urmărite, exe-

cuţiunilorii, vândărilori, ete,

|

PROCEDURA

CODULUI

CIVILE)

(1865)

DESPRE CERERI INNAINTEA JUDECATORILORU DE PLAŞIŞI CHIAMARI IN
JUDECATA
Art. 12. Judecătorulu indată ce o va primi (cererea in judecată), va
insemna in josuli ei, termenului de infăcișare de la trei până la cinei-spredece dile, sai şi chiar in acea, di in casuri “urgente, va, sub-scrie, va pune

aţa, va insemna termenulii in unii registru spezialiă ali săi Şi va inapoia
petiţiunea reclamantului, care o va da singur pârâtului, ori deca acestanu
voesce a sub-scrie intr'ânsa de primire, o va infăcișa la primarului locului
unde este domiciliat: părâtulu sau la comisarulii ori “sup-comisarul de poliție, dâcă se află asemenea funcţionari.
Art. 43. După cererea sea verbală sai inscrissii, primarulii, comisarulii
orisub-comisaruli va comunica pârâtului in originali petițiunea şi li va indatora să declare inscrissii pe dânsa că a vădut?o.
-

Art, 14. In casii cândă părătuli nu va voL a sub-scrie, ori nu va fi acasă,
primaruli, comisarulii ori sub-comisarulii va face uă cedulă despre objectul şi diua infăcișării, şi o valăsa la domiciliul ori reşidenţa, părâtului, in
mâna unul servitoră, uneirude ori a unui vecinii, 6ră decă acestia, nu vorit

voi a 0 primi, O va lipi pe usă. Va sub-serie apoi in petiţiune despre acâsta
şi o va da reclamantului.

Art. 15. Primarulă, comisarului ori sub-comisaruiii, voră indeplini indatoririle impuse lori prin articolile precedinți in diua chiar când primesce petițiunea sai celu multă a duoa di, şi o va innapoia, indată rectamantului. Acesta
o va da judecătorului de plasă cel mai târdiii in ajunulii
dilei de judecată.
DESPRE JUDECATĂ, HOTĂRĂRE ŞI EXECUŢIUNE

Art. 23, Se vorii intrebuinta pentru darea cărlii de judecată Ja mâna
părții condamnate acellâşi midlâce ca și pentru Chiămarea in judecată.
Partea insărcinată a face acestă dare va Îi datâre a aduce innapoi judecătorului quitanță inscrissii de primire de la partea condamnată sai de la
- primarulii comunei sâlle, ori de la comisarulii de poliție local.
Judecătorulu va opri originalulii acellei quitante în cancelaria sea, 6ră
1) Veqi

art.

1, 20

din

regulamentulii

din legea, organisării judecătoresei.

Vedi şi notiţa precedentă.

portăreilorii,

combinate

eu

art.

97

şi 98
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pe copia de hotărâre ce se află in mâna părţii, va copia quitanţa şi o va
subscrie,
Aceeaşi prevedere se va urma şi când osânditului va lipsi de la, domict
Jiul săi. In casulii acesta insă termenul de apelii va fi de duoă luni,
administraţia locală va ingriji a inmânui osânditului cartea de judecată,
Termenul de apelii insă va curge intâte casurile in contra pârâtului după

indeplinirea cellori prescrisse la, art. 14.
Art. 24. Executarea unei hotărâri date de judecătorulii de plasă și nesupusă apelului, se va putea, dobendi a duoa di chiar după indeplinirea
formalităţii prescrisse prin ar ticoluli precedenti.

Spre acesti sfâr şitu, partea interessată se va putea adressa Wa dreptului la
prefectuli, sub-pr etectulii, primaruli
ori comisarul de poliţie locală, saitla
uni: agentii de urmărire de lângă tribunalulu locali, pentru ca să execute
cartea, de judecată.

Decă liotărârea a fostă dată in lipsă, ea nu se va putea executa, de câtă

cinci dile de la primirea cărții de judecată de către partea ce a lipsitu, sau
de la lăsarea ei la domiciliul său.

Art. 25. Executarea cărțilorii de judecată, carii suntii supuse apelului,
nu se va putea dobândi de câtii după expirarea termenului de uă lună de
la pprimirea hotărărei de către partea adversă sai de la lăsarea ei la domiiu,

In acestă
- competintă,
de judecată,
prin care să
„DESPRE

casii executarea nu se va face de autoritatea administrativă
de câtii d6că, cellu ce o cere, va înfăcișa pe lângă cartea sea
uni certificati din partea grefier ului tribunalului județianii,
se constate că apeluli nu s'a; făcuţi in termenulii de uă lună,

DIFERITE

PROCEDURI PREPARATORII ŞI DESPRE
TEA JUDECĂTORILORU DE PLĂŞI

EXCEPȚIUNĂ

INNAIN=

Art. 35. Experții şi marturii vori îi chiămaţi prin midlocirea părti! interesate şi după formele chiămăriloră in judecată ! ).

Cedula de citațiune va cuprinde arătare de loci, qi, oră.
DESPRE

CERERI

ŞI CITAȚIUNI

Art. 73. Nici uă citaţiune nu se pote da părţiloru in dile de sărbătoii
legale afară de casuri ur gente.
Art. 74, Citaţiunile se dai, sai persânei, sai la domiciliulă personel,
Deâcă agentul judecătoreseii nu găsesce la, domiciliu nici pe paie, nici

pe ver-una, din rudele selle, nici cellii pucinii pe ver-uni servitori, elli va
da, indată citatiunea unui vecini, care va sub-scrie de primire. In casu Wa
nu voi vecinuli s%0 primâscă, saii să sub-serie de primirea ei, atunci ageniuli va lipi citaţiunea pe uşa sai pe pârtia părții citate, şi va incheia despre
acesta unii procestt- -verbal,

faciă cu sub-comisarul in orasele unde suntii

comisari, sai! cu adjutoruli poliţaiului iin celle-alte oraşe, &ră in comunele
rurali faciă cu primarulă.
Art. 75.

Vorii fi cătaţi:

2. Administraţiunile sai stabilimentele publice, prin biurourile loru la
scaunul administrațiunei.
3. Communele, prin pers6na sait la domiciliulu primarului.
1) Acesta se ccmbină cu articolii următori,

21

In casurile de mai sus, persâna care priimesce citaţiunea va da qui:
tantă de priimirea ei.

-

8. Cetele mosnenilori (obştea răzaşilori), se voră chiăma print”uă citatiune colectivă, "insocită de uă singură copie după cererea. reclamantului.
Acâstă citațiune va coprinde numele cetei de moșneni şi se va, adressa primarului respectivii, care va da-o in cunoscinţa, tutuloria moşnenilorit, procedând conformi art. 74. Va incheia. processii-verbalii despre. acesta, subscrissii de consiliuli communali şi]ii va innainta in copie judecătoriei
respective, in termeni cellă multi de s6pte dile de la priimirea citațiunil in
commună.
Art.'77. Dâcă uă citațiune s'a declarată nulă pentru fapta aprodului sai
agentului, acesta va fi osănditii la cheltuelile procedurei anulate, fără pre-

judițiii de daune-interesse cuvenite părţii după imprejurări.
DESPRE

SENTINȚE

Art. 135. Expediţiunile executorii alle hotăxărilori ce au a se aduce la
indeplinire vorii pur ta formula executâre, in chipulii ur mător:
România.
“Noi (numele şi prenumele Domnitor ului), din gragia lui Dumnedei și
voința natională; Domni ali Românilor, la toti de faciă și viitorii sănătate:
(Aci urineză, textulă hotărârii).
Dămiu putere şși ordonămit agenţilorii administrativi să execute acestă
(decisiune sai sentinţă); procurorilorii ăi, să străruâscă peniru a ei aducere
la indeplinire. Spre ciredință presinta sentinţă sai! decisiune s'a sub-semnalii
de........ (urmeză sub-scrierea judecătorilor).

Art. 137. In timpi de optă gile cell multi de la pronunciar ea unei
hotărâri, ea se va trămite in copiă fie-cărei părti. Acestă copiă se valăsa la

pers6nă sau la, domiciliu, ori reşedinţa, şi agentulii judecătorescii Va,
proceda, conform art 74 de la, citaţiuni, cu deosebire că in casti când partea

nu va fi acasă, saii nu va voi a priimi hotărârea, ea se va lăsa in mânu
funcţionarilorii administrativi arătaţi în art. 74, incheindii processii-verbali:
despre celle urmate. Extractulii după acesti process: -verhalu se va lăsa.in
mâna unui servitorii vecinii, sai in casi de neființă sau nevoință din partea

acestora, se va lipi pe ușă saii pe poriă.
DESPRE INTEROGATORIULU PĂRŢILORU
Art. 233, Administraţiunile şi stabilimentele publice voră [i indatorate
a numi uni agenti sait administiatorii, are să aibă procură specială spre
a răspunde la cestiunile cari ?i se vorii îiî comunicatii.
DESPRE REVISUIREA JUDECĂŢILORU

Art. 291. Siatulii, communele,

stabilimentele publice şi minorii poti

fiincă admiși a cere revisuirea, a6că cei insăr cinaţi ai apăra nui ai apărată,

sau decă intrunii modi fraudulosii ait ommissii aartta justiţiei acte impor-

tante, saii aii lăsatii a se călca forma, essențială presceissă in favore-le de
procedură siş legi.

Art. 297. In casulii prevedutu la art. 291 , Statului, communele şi sta-

bilimentele publice voriă avea uni termeni de duoă ani,

de la priiinirea,

hotărârii, spre a cere revisuirea ek.
Pentru Minori, termenulii va fi de patru luni de la. majoritate.
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HOTĂRĂREA ARBITRILORU
Art. 360. Hotărârea arbitrilorii, avendă formula de executare, se ass6mână in efectele sâlle, cu celle alte hotărâri judecătoresci, şi se va executa

pe aceeași cale.

TITLURILE

CERUTE

PENTRU

EXECUTAREA SILITĂ

Art. 371. Execuţiunea silită se va urmări:
a) In virtutea, unei hotărâri judecătoresci ;
d) In virtutea unui titlu executorii.
Art. 372. Hotărârile definitive, pronunciate de tribunale, se vori exe-

cuta prin midlocirea lori.

Deâcă hotărârea definitivă este a unei curţi, cererea de executare se va

adressa la acea curte care o va executa prin tribunalulii care a judecatii in
prima instanţă.
Executarea atătii la tribunalu câtit şi la curți, se va face de către agenţii
de executare, alăturaţi pe lângă trihunale și curţi, conform regulamentului

lori şi cu plata insemnată prin tarife.
Art. 373. Nici uă hotărâre a tribunalelori saii a curţilorii nu se va putea

executa,

de nu va fi investită cu formula-executoriă, prevădutăla art. 435,

afară de hotărârile preparatorii si de hotărârile executorii provisoriii, care
se execută şi fără formula, executoriă.
Art. 374. Hotărârile judecătoresci, date in țeră, străină, nu se vorit
putea executa in România , de câtii in modulii şi limitele, cum şi hotărârile

judecătoriloră din România se execută in acea țeră., şi după ce voră fi
declarate executorii de către judecătorii competinți români.

CĂND SE POTE EXERCITA EXECUŢIUNEA SILITĂ
Art. 385.

Nici uă executare nu se va putea face innainte de răsăritulii

şi după apusuli soarelui.

„Art. 386. Executiunea silită nu se va face Duminicile şi in sărbătorile
legale saii naţionale, afară numai in casă de urgentă şi cu ordinea expresă
a tribunalului sait curţii care a pronunciatii hotărârea.
Art. 388. Executiunea cată să fiă precedată de uă somatiune de executare, făcută prin agentulă ce are să execute, si cu uă di cellii puginii mai

"nainte de executare.

”

”

Art, 389. Dâcă creditorulii a lăssatii să trâcă uni annii de la somaţiu-

ne, fără a executa, elit nu mai pote executa de câtii după uă nouă somațiune de executare.

Art. 390. Celle duot articole precedente nu se aplică in casurile când

legea, ordonă executarea fără somaţiune.
EXECUȚIUNEA

IN CONTRA

MOSTENITORILORU

Art, 397. Când debitorulă a muritii, execuţiunea, incepută, assupra,
bunurilori selle se va continua in contra moștenitoritorii, fără alte amânări.
Art. 328.

Dâcă execuţiunea nu incepuse incă la mârtea, debitorului,

hotărârile și titlurile executorii nu se vozii putea executa in contra moste-

nitorilorii, sub pedepsă de nulitate, de câtoptii dile după celi sati incunos-

ciințatii în persână sait la domiciliu, acelte titluii sat hotărâri.
=
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DESPRE URMĂRIREA

Art. 4,

BUNURILORU MOBILE CE SE AFLA
DEBITORELUI

IN POSSESIUNEA

Urmărir ea objectelori mobile, corporale sai incorporale,

carii se afiă in possesiunea debitorelui, se va face prin agenţii ce suntu
alipiți pe lângă tribunale şi curți, fie-care în circonscriptiunea' sea și după

dispositiunile luate pentru acâsia de cătră preşedinte
Art. 412. Presenţa unui comisarii de politie sau adjutoru all său, sait
in lipsa loră, a judecătorului de plasă, ori, și în lipsa acestora, a primavului sau a adjutorului stu, va, fi necessară sub pedâpsă de nulitate :
1) Decă uşile debitorelui sunti inchise și nu voesce a deschide.

2) Decă nu voesce a deschide camerile sai mobilile.
3) D6că debitorele lipsesce și nu este spre a/lă represenla nici uă rudă,
locuind cu dânsuli.
Art. 413.

In aceste casuri, uă-dată ce casele saii mobilele sai deschisi

de către debitoră,
sau nevoindu ellii, ovi in lipsa lui, de către agentă, presenţa comisarului, a judecătorului de plasă sai a primarelui, se va putea,
suplini prin duoi marturi majori.
Art, 414. Camerile şi mobilile se vorii deschide treptatii, pre câtu se
va face şi inscrierea lori in procesulii-verbală.
Art. 415. Creditorele va putea să nu fiă, fagiă la lucrarea urmărirei.
Art. 416.

Agentulu judecătorescă

singurii sai faqiă cu persânele in-

semnate în art. 410") şi 411, va, forma indată unii procesii-verbali .care
va coprinde:
1) Enunciarea titlului executorii in virtuțea, căruia se face execuţiunea.
2) Arttarea creditor ului pentru lucrurile ce a, cerutii a se ur mări, decă

assemenea. cerere s'a făcuti.
3) Numele, prenumele și domiciliulu părţiloră, alu agentului precum
şi allii altorii persone carii “vorii fi fostă fagiă la urmărire.
4) Somatiunea formală făcută debitorelui ca să plătescă, precum si
respunsulii Îi decă a fostă faciă.
5) Descrierea objectelori urmărite şi arătarea, numărului și qualităţei
lori, pre câții se va putea.

6) Ar&tarea locului, dilei şi orei cândă s'a făcutii urmărirea.
Art. 417.

Acestui procesă- -verbalu se va subscrie de agentii, şi de tote

persânele ce au fostii faciă la, urmărire.
Art. 423. Când lucrurile urmărite ai fostii puse sub peceti, aceste
peceti se voril pune

de agentulu judecătorescii şi de comisarulii locali,

sau în lipsa acestuia, de judecătorulu de plasă, ori de primarulu saii adu.
torulă său.
Art. 428. Debitorulii nu va, putea să se oppue la uă urmărire ce "i se
face, de căt depunendii valorea, ce i se cere in mâna judecătorului, comi-

sarului sai primarului localităței.
DESPRE VENDEREA SAU LICITAŢIUNEA OBJECTELORU MOBILE URMĂRITE

Art, 440,

în diua publicată pentru vendere, -agentulu insărcinati cu

rmnărirea, va, merge la loculii unde se află objectele, impreună cu grefie-

rulă tribunalului, Sait adjutoruli săi; ori impreună, cu membrii tribuna1) Acesti

art. 410 nu s'a trecuti, căci nu privesee

pe

primari

Nile communali, nici are legătură cu vr'uă însărcinare a lori.

sai pe consi-
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lului, dâcă objectele se află in oraşuli: resedintei tribunalului, 6ră dâca
aceste objecte suntii in altă localitate, faciă cu comisarului sait cu primarul
locali, sait cu unii adjutorii altu lorit, ori cujudecătorul de plasă.

Art. 447.

Agentulu de urmărire va redacta, in fie-care di de licitați-

une, unit procesii-verbalu de celle urmate , şi "lit va, subscrie atâtit ellii

câtă şi cei alţi representanţi ai autorităţii publice de carii a fostii insocitii.
Art. 448. Pregiulu eşiti din adjudecaţiunea, de fio-care di, se vă depune îndată la, tribunalulii locali, saii când vinderea se va, face in uă
!ocalitate unde nu e tribunali, la casa primăriei, judecătorului de plasă ori
la commisiunea, de poliție.
URMĂRIREA. FRUCTELORU PRINSE DE RĂDĂCINI

Art. 469. Urmărirea acestori fructe se va, face prin midlocirea unui
agentii judecătorescii, faqiă cu primarulii sait unulii din adjutorii sti.
Art. 475. Venderea se va face pe bani gata, de către agentulă judecătorescu, faciă cu primarulii commune! ori adjutorulit săi, şi cu debitorulii,
sait şi in lipsa lui, dcă se va fi chiămatii formali.

DESPRE PREDAREA SILITĂ A MOBILELORU ŞI IMMOBILELORII
Art. 599. Agentuli. va soma pe parte a eşi indată din immobilii, și
nevoindit va, incheia procesii-verbale de oppunerea sea.
Decă partea lipsesce de a casă sait nu voesce a deschide uşile, agentulii

judecătorescii se va însoci in tte casurile, de unit comisarii de poliţiă or:
adjutorii all săii, acolo unde sunt, sai de primaruli, adjutorulă săii ori
judecătorul de plasă, acolo unde nu suntit comisari de poliție.

Art. 601. In casii de resistenţă ori violenţă din partea condamnatului,
agentulii va, forma, procesii-verbale , subseristi de toți cei presenţi, şi va
proceda indată la arrestarea lui, spre a se judeca, după regulile codicelui
penali.
Art. 602. Se va face unit procesii-verbalii despre tote operatiunile din
facia locului, precum și despre predarea immobilului in posseslunea,praprietarului s&ă,
:
„Uă copiă după acestii procesii-verbalii se va lăsa atătii la partea isgonită
din immobilii, câtii şi la proprietarulii pusii in possessiune.
Ellu se va sub-scrie de tote persânele ce ai luaţi parte la executare,

precum şi de părţi.
„Decă acestea nu vor voi saji nu vorii putea să sub-serie se va face mențiune in procesulii-verbalit.
Originalulu acestui procesii-verbalii se va depune in grefa tribunalului
prin care s a acordatii executarea.

DESPRE DREPTULU PROPRIETARILORU ASSUPRA MOBILEL

ORU,
EFECTELORU ŞI FRUCTELORU CHIRIAŞILOR ŞI ARENDAŞILORU ŞI DESPRE
SEQUESTRU

ASSIGURATORIU

Art. 619. In t6te casurile prevădute prin acesti! titlu, tribunalulii va

putea, după trebuințe şi in casurile urgente, să transmită autorității locale

ordinit înscrissii că, chiar innaintea mergerii agentului, să se oprescă debitoruli a scâte saii a da de uă parte ver-unit lucru din celle a cărora. se-

questrare se cere.

|

E

,
DESPRE

SEPARAŢIUNEA

PATRIMONIULUI
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DINTRE

BĂRBAŢI

ŞI FEMEI

Art. 632. După hoţărărea assupra, separaţiunii bunvriloră dintre soci,
se va scâte unii extractii care se va, afige in timpii de unii annit in sala

audientelorit tribunalului care a pronunciato şi la tribunalulii commercialii,
precum şi in sala primăriei comunei unde Dărbatulit ? şi-are domiciliuli.
DESPRE

PUNEREA PECEŢILORU

DUPĂ

MOARTE

Art. 657. Peceţile se vorii putea pune, chiar de ofliciii, după declaraţiunea procur orului ori primar ului locali către tribunalii, "când e vorbu

de minori ce nu ail incă tutorii, ori de moşteniri vacante, sait când defunctul a fostit depositarii publici spre a se pecetlui lucrurile publice depuse
la dânsulii.
In communele vurale, pentru casurile prevădute de acestii ar ticolit, pri-

maruli. communei va putea inchide şi pecetlui lucrurile defunctului, mai
"nainte chiar da veni ordinulii tribunalului şi de a sossi judecătorulii ce
are să pună peceţile sâlle, vestindii insă indată pe tribunal despre acesta.
Art. 665. Dâcă la punerea, pecețilorit, portile şi uşile se află, inchise
saii se ivesce altii obstacoli prin care se impedică punerea pecețilorii , ju-

decătorulii le va deschide, ajutându-se la trebuință, şi cu agenţii administraţiunii locali.
DESPRE VENDEREA BUNURILORU IMMOBILI ALE MINORILORU
Art. 687.

Acesti actu (de vendere) se va afige, intimpii de 30 dile celli.

pucină, atâtă la uşa tribunalului, sait la locul: unde are să se facă venderea, câlii şi la uşa primăriei unde. se află aşedatii immobilulii.

REGULAMENTU
PENTRU

SERVICIULU

ACTELORU

|
STĂRII

CIVILE 1)

(1866)

1. INTOCMIRI

PRIVITORE LA ACTELECIVILE
$ 1 DESPRE PERSONALULU SERVICIULUI
Art, 1. Serviciulu actelorii stării civile este pusiiin sarcina primarilorii
communali.
Art. 2. In communele rurali, primarii voră indeplini acestă servicii ei
inşii, sub numire de officiări de stare civilă.
Art. 3. In communele urbane, priinarii numescii unulii sait mai multi
ofiiciări de starea civilă, şi aceştia indeplinescii serviciulă de care primarulii rămâne nemidlocită răspundătoră.
Art. 4. In communele

urbane celle maj populate, se polă numi

ma!

mulți ofiiciări de stare civilă, fără insă a se atribui fie-căruia dintr'Enşii uă
circumscripțiune cu mai pucinii de 20,000 locuitori, nici mai multi de

40,000.

$ 2 DESPRE

REGISTRELE

STĂRII CIVILE

Art, 5. Registrele pe carii se faci inscrierile privitore la actele stării

civile, se trămită primariloră, adeverite de tribunalele judeţiane, de către

ministeriulu de interne prin inţellegere cu ministeriuli justiției, cu uă
lună mai "nainte de inceputulii annului pentru care suntii destinate,
Registrele vor avea uă margine albă, t-iti pentru inscrierea cu litere
mari a numelor de familiă a pers6nei pentru care se face actuli şi alu
2-lea, spre a face insemnările prev&dutela art. 35 din codulă civilă. Regis-

trele şi extractele vorii fi pe chârtiă stampată cu annulii in care se scriii actele.

Preşedintele tribunalului va pune pe cea ântâiii pagină a fie-cărul registru,
următdrele:
Acesti registru coprindătorii de (atâtea) . . . foi, destinatii pentru inserierea actelorii de (nascere, căssătorie sai morte) pe annulu . .. in communa
.„» S'a numerotată şi parafatii de la prima până la ultima foe de noi preşedintele tribunalului de ...
Preşedintele , . .
Grefieri ...
Annulă ..... luna. cc.
diua ....... Orașul...

1) Cu lucrarea actelorii stării civile fin dă insăreinaţi primarii, se trece ati in-

extenso acesti regulamentiă,
A se vedea decretulii modifieă; torii acestui regulamentii
după Formulariile lui.

care urmeză, immediată
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Art. 6. Communeloru rurale se vorii trămite trer registre:
ducă de uă

potrivă impărţite în trei părti, pentru inscrierea actelorii de nascere,
cissătorie

şi morte, din carii unulă va rămânea la sferşituli annului, în păs-

frarea communei ; 6ră celli allă duoilea se va trămite la
sfersitulii annului

tribunalului județianiă.
Unuli pentru publicaţiunile şi opposiţiile de căssătorie.

Art. 7. Communeloră urbane se vori trămite câte
7 registre de fie-care
ofiiciări şi anume: trei pentru inscrierea actelor de nascere,
căssătorie si

morte, fie-care din aceste trei intâmplări, avândii câte unii
registru deossebitu destinatii a se opri la sferşitulă annului, in păstrarea
communci,

trei ca şi celle de mal susii, destinate a se trămite la sferşitulăannului in

păstrarea tribunalului judeţianii.
Unulă pentru publicaţiile şi opposiţiile de căssătorie.
Art. 8. La sferşituli fie-cărui anni,

ofliciăruli stării civile va incheia

pană intuă lună, fie-care din registrele ce ”i Sa fostii trămistă
cu următ6rea formulă: acesti registru de (nasceri, căssătorii, morţi sau
publicaţiuni),
cuprinde atâtea acte de (nascere, căssătorie, morte sau publicațiune),
va
sub-scrie şi va pune sigiliulă primăriei.
,
Art. 9. Costulii curată ali registrelori şituturorii tipăririlori
privitâre
la actele stării civile, impărtindu-se assupra communeloră potrivitii
miăvimii loră, se va vărsa de acestea la cassieria de judeţii,
spre despăgubjirea Statului de cheltuelile făcute de ellă inainte pentru
commune.

$ 8. DESPRE DEOSEBITE ACTE SCRISSE PRIVITOARE LA STAREA
CIVILĂ
Art. 10. Nascerile și morile se inscrii de ofiiciărulii
stării civile ali
communei sau alli circumscripțiunii d e communa in
care s'a intâmplatiă,
fără deossebire de așederea (locuința), naționalitatea
sati religiunea acel
lora la carii privescii assemenea inscrie ră; nici uă nascere
saii morte de omii

intemplată in commună, nu pote rămânea, ncinsc
rissă in registrele communei.
Art, 11. Căssătoriile se inseriii in registrele
communei in care se facă.
Elle nu

se poti face de câtii in communa unde soţii sait
numai unuliă
ditr” ânșii ”st are aşed6rea (locuinţa), cellă pugini de
şese luni.
Art. 12. Inscrierile de nascere, căssătorie şi
morte se facut fie-care pe
duoă registre, sai pe duoă părți de registre, după
cele desluşite prin art. 6
şi 7 şi intru tote assemenea una, cu alta.
Inscrierea publicaţiunilori de căssătorie, opposi
ţiunilorii

şi actelorii de
anularea opposiţiunilori, se face pe unulii şi acelaş
i registru, potriviti
acellorași articole 6 şi 7.

Art. 13. Nici uă plată nu este pentru inscrierile
ce ofliciă
civile face pe registre, fiă de nasceri „ Căssătorii, publicațiuni, rulă stării
opposițiuni
sai morti.
|
Art. 14. După uă inscriere de nascere, căssătoriă sau morte,
ofliciărulă
stării

civile este datoră să dea la mâna părţilori, fără plată
şi fără să
ai se cere, unii buletini; de nascere, unii certificati de căssătoriă,, aştepte
sai uă
autori

sațiune de înmormântare, spre a le servi la indeplinirea ceremo
niei
bisericesci de botezii, căssătoriă sai inmormentare.
Art. 15. Ofliciării stării civile sunt datori să libereze, ori cui şi ori de
câte ori va cere, estracte adică copii intocmai de actele trecute în registrele de nascere, căssătoriă saii morte.

Art. 46. Assemenea

estracte nu se potii libera de câtii imbrăcate cu
3
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:

adeverirea şi pecetia primăriei şi a tibunalului județiani; tote acestea prin

|
“stăruinta ofăciărului stării civile căruia 7i s'a, cerutii.”
articoin
artă
se
precum
adeverite
i,
estractelovi
Art:47. Liberarea
lulii precedenti, este supusă la următ6rele taxe plătite inainte, şi pentru

a cărori plată officiăruli stării civile trebue să dea, adeverinţă de priimire:
”
Duo! lei pentru estractuli unui aclii de nascere;
Patru lei pentru estractulă unui actit de căssătoriă;
Duoj lei pentru estractulă unui acti de morte.

Awxt. 48. Alcătuirea scripturilori de ori-ce felii, privitore la actele starii
civile, se va face după formularele coprinse in regulamentulit de faciă.

II. INTOCMIRI PRIVITOARE LA ACTELE CIVILE
$ 1. ACTELE DE NASCERE
Art. 19. In registeulii pentru nascere nu'se potii inscri de cătii următdrele patru feluri de acte:

a) Actele de nascerea copiilorii născuţi in acea commună.
Elle se voră face după formularului No. |.
5) Procesele-verbale despre copii găsiți in acea commună. Elle se vorii

face după formularulu No. ?.
c) Transcrierile actelori de nascere, trămise primarului de către mMinis-

teruli de interne. Elle se vorit face după formularulii No. 20.
d) 'Transcrierile unorii hotărâri judecătoresci

privitore la uă nascere

inscrissă sait care trebue ase inscri. Elle se vorii face după formularulii
:

No. 21.

Art. 20. Ofiiciării stării civile nu poti să inscrie uni actii de nascere
sait unit procesii-verbalit de găsirea unui copilii, de câtii după ce li se incu-

viințăză acea nascere sati găsire de copilit, şi după ce vădii ei inșii accllii
copiii, fiă la primăriă, fiă la casa unde se află copilului.

La, transcrierile de carii se face vorbă in art. 19, lit. c şi d, nu se urmeză

assemenea formalităţi; transerierile se facii de ofiiciări indată

qiseză actulii de transcrissi și fără, nici uă altă cercetare.

ce li se infa|

Art. 24. Cellii ce insciinteză pe ofliciări despre nascerea, sai găsirea

unui copilii, se numesce declarantă.

Atătii insciințarea sea, câtii şi inscrierea actului de nascere sait a procesului-verbală de găsirea copilului, trebuesci să se facă faciă cu duoi martori, in vârstă cellii pucinii de 21 anni, adusi de declaranţi.
|
Art. 22. Insciinţarea despre nascerea unui copilii se face de tată, moșă
saii ori-cine sa intemplatii a fi faciă la nascere. Insciinţarea despre
găsirea unui copilii se face de cine "l-a găsitii.
|
Ori-ce urmare ahătută de la acestea, se pedepsesce prin art. 276 din
codulii penali.
Art. 23. Nascerea despre care nu Sa făcultii insciințare, după cum se

arâtă mai susu, in soroci de trei dile de când Sa intemplati, nu pote îi

inserissă de ofiiciărulii stării civile, de câtii cu ingăduirea tribunalelorii

judetiane, dată prin hotărâre şi după cercetare.

$ 2. DESPRE ACTELE DE CĂSSĂTORIE
Art. 24. Cererea pentru serbarea unei căssătorii se face către ofiiciărulit

stării civile, inserissi, de către unulii din viitorii soqi, sait de unii imputernicitit prin anume vechileti din partea lori.
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Art. 25.

Primind uă assemenea cerere, ofiiciăruli stării civile
trebue

sa aibă mai ânt€iu in vedere cele legiuite prin art. 127 până la
150

şi prin
art. 210 din codulu civilii, spre a se incredința d6că midlocesce veri-uă

impedicare la săverşirea acelei căssătorii.

Art, 26. Consenţimentuli: (invoirea), de care se face vorbă in art.
129,
este primirea nesilită din partea amenduorora viitorilorii socide a so căssăto
ri

„AMpreună,

Art, 27. Consentimântulii de care se face vorbă in articolele 131, 1 32,

133, 139, f41 şi 142, este incuviintarea căssătoriedin
i partea persânelorii

arătate in disele articole.
Acea incuviințare se pote da sai prin vii graiu la facerea căssăto
riei
inaintea ofiiciărului stării civile , saii prin actii adeveritii de tribuna
lă, in
care să se cuprindă prenumele, numele, meseria şilocuința viitorilorii
soci,
și a pers6neloră ce daii incuviințarea, precum Și spita rudenici acestor
a
cu unulă din viitorii soci.
Art. 28. Actulii respectuosit de care se face vorbă in
art, 134, 135,
136, 137, 138 şi 140, trebue să se facă de officiărulii stării
civile după

formularului No. 11.
|
Procesulii-verbali şi certificatulii privitorii la assemenea actii
se faci
după formularele No. î2 şi î3,
II

Art. 29. Dâcă după celle arătate in articolele de mai susii
, ofiiciărulă

stării civile va recunâsce că nu midlocesce nici uă impedicare la săvârşi
rea
căssătoriei, ellu va face publicațiunile.
Art, 30. Publicatiunile căssătoriei suntu nisco incunosciinţări
făcute

obştei despre căssătoria ce are a săverşi pentru sferşitulii,
ca, cei ce aril
avea cuvinte de impotrivire la acea, căssătoriă „ Să aibă
mai Vinnainte cu-

noscință de densa, adică să fii puşi in stare de a se impotrivi.
Art. 31. Publicațiunile se faci după formularulii No. 14.
Art. 32. Elle se lipescii in duo Duminici de rândit la ușa casei
ccmmunale şi a bisericei enoriei.

Pe ușa casei communale elle trebue să stea necontenitii lipite 8

qille.
Art 33. Ofiiciărulii stării civile care va lipi uă public
ațiune de căssătoriă, in urmarea, celoră cuprinse in articolulii 32, va fi datorii
a o trece totă-

uă-dată in registrulii de publicatiuni.

Art. 34.

t6rele acte:

Pe registrului de publicaţiuni nu se potii trece de cât, urmă-

a) Publicaţiunile căssătoriei după cum se arctă la art, 33;
d) Opposiţiunilela căssătoriă după cum se desluşescela art. 4 1 de mai josit;
c) Actele prin cari se anuleză acelle opositiunt după cum se deslușesce la
art. 45 de mai josii.
Art. 35. Deâcă unuli din sogi 'şi are aşedământulii (locuinţ
a) la, altă COMmună, ofiiciărulă care este a ?ace publicatiunile va trămite ofiiciă
rulut din

acea commună uă copiă după publicațiunile sele, cu învitare de a
face Şi
el publicațiuni in communa sa.
Art. 36. Oficiărulit care ar priimi uă assemenea invitare se va con-

formaa şi ellii cellorii intocmite prin art. 32 şi 33 de mai susi.

Art. 37. La, casii când publicațiunile unei căssătorii se faci in mai
multe commune, ofiiciărulii chiămalii a sEvârşi căssătoria, nuva, păşi intru
serbarea acestui actii până ce mai ântâiă nu ?i se va, infâcisșa, de părti unu

_
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gertlicată din partea ofiiciărului cellei-alte commune, incredințătorii că nw
Sa ivită nici uă opposițiune (impotrivire).
"Acestă certificati se fâce după formularulii No. 16.

XII
Art. 38. Impotrivirile ce se potii face la uă căssătorie publicată se nu:
mescii oposițiună.
Soroculi cellti mai scurtu in care sepolil face assemeneaoppositiuni este

de 11 dile, socotite de la Duminica in care Sa făcutii cea Vânttiii publicaţiune.
'Art. 39. Opposiţiunile nu se poti face de ori- cine; legea hotărasceîn art.
153 până la 156 din codulă civilii, cine anume are acesti dreptu.
Art. 40. Opposiţiunea din partea pers6neloră şi după regulile mai susii

arătate trebue să se infăciseze atății viitoriloră socă, cum şi officiărului stării

civile.

Ea, se infăcisâză sau de insăşi persânele cari o faci, sau de imputerni-

ciţii din parte- ie, prin vechiletii anume datii pentru acâsta.
“Art, 4. Oficiărulii stării civile primindu uă opposiţiune, este datori să,

ia mal ânteiii aminte decă acea oppositiune estelegiuită, potriviti celori ce

se voriu desluşi in art. 42.
Dâcă va recunosce că este legiuită, elli o va trece indată in registrulii:

unde se găsesce trecută publicațiunea, căsătoriei, după formularul No. 18.
Totu- dPuăedati ofiiciărulă stării civile este datori să, videse actulu de
opposiţiune ce ?i se infăcișâză, şi sălii inapoiede vidat pers6nei care ?i Pa
infăcişatii, după, formularulit NE, 17.
Art. 42. Ori-ce actii de opposiţiune trebue să cuprindă:

a) Insuşirea celui ce li face, adică decă acela este sogiii, tată, mamă,

ia soci, după
din viitorii
frate, unchii, vării primară şsi celle- alte, allii vre-unu
cum se desluşesce iin art. 153—156 din coduli civili.

b) Declararea din partea acelluiaşi că primesce ca, ori-ce acte arii fi să ?i
se trămită in pricina opposiţiunii sele, să ?i se indrepteze chiar in communa
unde are să se facă căssătoria, la uă anume personă şi locu, unde ellu "şi-ar
îi avendă locuinta, Gră nu aiurea.
>
c) Arttare de cuvintele pentru carii a făcutii opposiţiune.
Rudele ds susii alle viitorului sociit nu suntit datore a face acestă a treia,
arătare.
Art. 43. Actulii de opposiţiune care nu ar cuprinde celle arătate prin
ih

art. 42, se socotesce drepti nimici, eră officiărulu
vida assemenea acti neregulații,

stări! civile care

ar

care Par trece in registru şi care pe te-

meiulii săi ar opri căssătoria, se va pedepsi cu scâterea din postil.
Art. 44. Opposiţiunea in regulă făcută opresce pe ofiiciărulu stării civile

de a pâşi la facerea. căssătoriei, până ce mai ântiu nu se vaincunosciința
anularea ei.
„Abaterea officiărului de la, acestă poruncă a legii este pedepsită prin art.
54 din codulu civilu.
Art. 45. Incunosciințându-se officiărului stării civile anularea unei

opposiţiuni, după cum se artă la art. 44, el este datorii so trecăi in registruli de publicațiuni, după formularul No. 19.
1V
Art. 46.

Mai inainte de a păşi la serbarea căssătoriei, ofiiciărulit stării

3?

civile va cere de la amenduoi viitorii soqi şi va opri la sine actele lori de
nascere , sait la intâmplare când assemenea, acte le-ar lipsi, actele lori de
dovedire, alcătuite după formularul No. 15.
Art. 47. Cellă mai scurtii termenii în care căssătoria, se pote săverşi,
este de una-spre-dece dile, socotite de la cea d'ânttiii publicaţiune, adică
in Joia care urmeză după Duminica in care s'a fâcutu a duoa publicaţiune.
Art. 48. Cellii mailungii termenii in care se pâte săvărşi căssătoria, este
de unii anni, socotitii de la diua publicagiunil a, duca.

Dâcă in acesti termenit ea nu s'a săvârşitii, va, trebui să, facă din noii
publicațiuni.

Art. 49. Regulile după cariise stvergesce căssătoria civilă suntii arătate
in articolele 61 şi 194 până la 208 din codulii civilă.
Art. 50. Ceile ce trebue să se cuprindă in actulii de căssătoriă sunti
arătate in articolulii 62 din codulu civili.
Art. 51. Actulii de căssătoriă se alcătuesce după formularului No.3.

Art. 52, Toti in registrului de căssătorii trebue să se trâcă și hotărârile

prin cariise pronunciă despărțirea soţiloril.

Art. 53. Legea pune strasnică indatorire ofliciărilorit stării civile să
păzâscă Ja trecerea in registru a unei hotărâri de despărțire, următorele:
a) Să ia aminte

ca să nu fi trecuti! mai multii de duos

hotărârea a r&masii intăriță,

luni de când

|

Se socotesce că rămâne intărită uă assemenea, când curtea, de cassațiune
respinge recursulu făcutii de una din părți pentru cassare, saii când a

trecutit termenulă de recursit fără ca nici una din părţi să îi făcutii cerere
de cassare.

0) Să ia aminte ca copia de hotărâre
să i se infăcişeze, şi cererea de in-

scrierea sea pe registru săi se facă de amenduot foștii soci veniţi impreună,

ei inşii şi fără vechili.
Când una din acestea arii lipsi, officiărulii stării civile este datorii să nu

ir6că în registru hotărârea, de despărțire.
$ 3. DESPRE ACTELE

DE MOARTE

Art. 54. Assupra actelorit de incetare din vietă, officiărulii stării civile
este datori a se povățui după regulile cuprinse in art. 63
— 70 codulii
civil.
Art. 55. Pe registrele de mârte se inscrii:
a) Morţile intemplatei in commună. Facerea, acestorii inscrieri este arătată
4a formulărulit No. 4.
5) Nascerile copiilor născuți morți, sai: carii aii muritii mai inainte de a
îi inscrişi. Facerea acestorii inscrieri este arătată la formularulit No. 5.
c) Actele de morte intemplate pe mare, caril se trămitii primarului de
ministrulă de interne.

|

Art. 56. La intemplare de morte in commună a unui necunoscutii,
actului se va, alcătui după formularulă No. 6.
Art. 57. Actele stării civile privitore la militari in timpii de turburări
saii campanii afară din t6ră, suntii supuse la nisce deossebite reguli carii
se potii vedea in art. 73-— 33 codului civili.
Art. 58. Abaterile oficiărilorii stări civile de la regulile datoriei lori
intru indeplinirea serviciului ce le este incredințati, suntit pedepsite prin

58

articolele 36, 37, 38, 54, 139, 140,

174 şi 182 din codulii civilii și 161,

162,166, 276 şi 284 din codului penală.

|

Art. 59. -Tote instrucţiunile date până acum in privința acteloră stării.
civile, câte nu vori fi contrarii regulamentului de faciă, rămâni in vig6re.

FORMULARELE

a) FORMULARELE AOTELOR STĂRII CIVILE CE AU A SE INSCRI
IN REGISTRE
N
ACTU

FORMULARULU No 1
DE NASCERE

. Din annuli una mieoptii suteşi (atâta) in (cutare) dialunei (cutare),

la (cutare) otă innainte de amâdă (saă după amegdă);
2. Actă de nascere ali (numele ce se va da copilului la botez), de sexi
(bărbătescă saii femeescii), născutii (astă-dli, eri sai alaltă-eri), in orasulii
(cutare) saii satul (cutare);
3. La casa părințilori săi din (numele stradei sai, all drumului),

cu

No... .. (numerulii casei) (a).
4. Fiă (sa fică), a (prenumele, numele, vesta, meseria și locuința tată:
lui și a mumei) (b).
«
3. După declaraţiune
a făcută de tatălii care ne-a infăcişati copilulii (c).
o
6. Aniiulii martură: (prenumele, numele, versta, meseria și locuința);
alu duoilea marturii: (prenumele, numele » vErsta , meseria și locuinţa) ,
carii au sub-scrisii acesti actă, după ce li sa cetiti, impreună cu noi şi cu
declarantele (d).

7. Constatatii după lege (e) de noi (prenumele și numele officiărului) ,

primarului (sa& delegatulă primarului), communei....... si oficiarit allii

stării civile. ....
(Sub-serierea declarantelui și martorilor).

|

Ofiiciării stării civile (sub-seriptura, officiărului).

Nota a). Vorbirea de sub No. 3, trebue să lipseseă cu totulii din actulă
de nascere allă unui copilă năseutii in spitală sai în
temniţă.
Decă, eopilulii este naturali, vorbirea de sub No. 3, va trebui
să fiă formulată
astii-felii : la casa mamei selle cu No. „. „ din strada, . .,.. de 6re ce
în assemenea casi, numele tatălui nu pote figura eu nici ună modă in actul
de nascere, după coâicile civilă allii nostru.
Nota b). Pentru acellaşii cuvântii, vorbirea de sub No, 4 a actului
de nascere

all unul coșili naturali, nu va putea coprinde de câtă pe mumă-sa,
Nota ec), Decă saii pentru că tatălii lipsesce aiurea în momentul nascerii, sai
pentru motivii de b6lă, declarațiunea, de nascere va trebui să se facă de veL-una,
din perscnele arătate in art. 42,
sub

No.

1.

Că

5, eoprindândă
tatălă

a fostă

oficiărulă stării civile va formula,

intrânsa:

împedicatii

de

a

face

de

larare=

ellă

insuși,

Nu

vorbirea. de
”

e

trebuință

să se arte anume motivulii impedicării, niel cu atâtii mai puţină, să se câră niscari-va deossebite dovedi pentru acesta.
2, Că persona care face declararea în lipsa, tatălui, a*cunoscutii faptulă nascerii,

prin cutare împrejurare, că adică acea persână a operatii nasc.rea in qualitate de chi=
vurgii saă moșă, sai numai că a fostă de faciă la nascerea copilului ;
se cere ca de-
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clarautele să cunsscă faptuli nascerii prin sine. insuși, eră nu numai
3. Prenumele, numele, vârsta, meseria și locuința acellei persone.

din audite.

Nota, d). Decă marturii sai unulii dintr'ânșii stă in legăturăde rudenie eu pă-

„vinţii copilului, va, trebui, la vorbirea de sub No. 6, să se adaoge
tate, arttându-se spița rudeniei.

și acea quali-

Nota €). La casă de impedicare de a se transporta copilulii inaintea officiăru-

lui stării civile, acesta fiind indatoratiă prin art. 41, a merge ellii insuşi Ja casa
unde se află copilulii, va ingriji a ar&ta acestă împrejurare în vorbirea de sub
No, 7, in acestii modă: „Constatatii după lege, în casa (cutare), unde ne-amă transportată înşi-ne din causă secă (să arete impedicarea) de noi, primarulă, ete.
,

FORMULARULU NO 2

PROCESU-VERBALU PENTRU UNU COPILU GĂSITU

In annulu ...... se LUN e es... diua ......... ora (inainte de
amedă saii după amedă).
Inaintea n6stră primarul: communei............ officiării allă stării
civile.

Sa arătată D. (numele, prenumele, versta, meseria şi locuinţa).
Care ne-a infăcișatu , aşa precum "l-a găsit, (a arcta în celocii și când,

precum şi cine a mai fostii faciă), uni copilii de curendă născutii, pe
care ?l-amii recunnoscutii de sexii (Bărbătescii sai, femeescii), cam de
(cutare) vârstă şi părându-se sănătosi.
”
Pe capii are uă scufiţă de pânză de bumbaci, legată pe sub bărbie cu
duoă şireturi albe, și (să se arete cu deamenuntuli tâte vestmentele, rufele
cu niarca lori și ori-ce alte semne sar găsi asupră'i).
Neputendi lua nici uă scire de urma acestui copilu, 'i-amii dati numele
de......... şi prenumele de......... . Și după ce am luati aminte să
'i se dea ingrijirile și hrana trebuinci6să, “l-am incredințati , impreunăcu

tote vestmentele şi lucrurile aflate asupră'i, la (cutare aședementi sai cutare personă) spre crescere.
De tâte acestea am redactatii presentulu procesii-verbală in ființa ce-

ruțilorii duoi marturi (prenumele, numele, versta, meseria și locuinţa, fiecărut marturi), carii ait sub-scrisii impreună cu declarantulii, cu (numele,
prenumele, versta, meseriu și locuința directorului așegementului sai
ali pevsonei la care s'a incredințatii copilul), si cu noi primarvlit, după
ce li s'a cetită.
„a
(Sub-scrierea declorantelui).
(Sub-scrierea marturiloră).

(Sub-scrierea personei căreia s'a incredinţati copilulii).
(Sub-scrierea ofjiciărului).
FORNULARULĂ No 3

ACTU DE CĂSSĂTORIE

1. Din annuli una mie optit-sute şi (atâtă), luna (cutare), diua (cutare),
ora (cutare, inainte de amedă saii după amedă,).
2. Actii de căssătorie (a).
3. A lui (prenumele, numele, versta, meseria, loculă și epoca nascerii,
locuința viitorului sogiii (b).
4. Fiu (majoră sait minorii) ali (prenumele, numele, versta, meseria și
locuinţa tatălui și mamei vitoruluă sogii) (c).
3. Carii aii fostii de faciă şi aii consimţiti. (d).
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6. Şi a (prenumele, numele, versta, meseria, loculi și epoca nascerii
iccuința viilorei soţie). :
-

7. Fică minoră a (prenumele tatălui), incetatiă din viţă, șia (prenumele,

mumele, vesta, meseria și locuinţa mamei).
-8. Care a datu consânţimentulii săi prin acti din (data actului), inregistrată şi legalisatii de tribunalulii (cutare), la (data legalisării), sub
No....

(e).

9. Cei de faciă, contractanţi şi părinți ai viitorului soţii, ne-aii declarată că s'a făcatii unii contractii de căssătorie la (data contractului), lega-

lisatii de tribunalulii județului (cutare), la (data legalisări!) sub No...
10. Actele preliminarii sunti:

(f).

.

a) Publicaţiile făcute, fără oposiţie, in acâstă comună, in Duminicile de
a (atâta) ale lunei (cutare) şi (atăta) ale lunei (cutare) ;
d) Actuli de nascere ali viitorului soqiii, inscrissii in registruli primăriei (cutare) din plasa (cutare), judetulii (cutare), in annulii (cutare)
sub No....

c) Actulude nascere a viitârei socie, inscris in registrulii primăriei
(cutare), din plasa (cutare), i udețulu (cutare), in annulii (cutare) sub No...
d). Actii de morte allu tatălui viitorei socie, inscrissi in registrulii pri-

măriei (cutare);, din plasa (cutare), judeţuli (cutare), in annulă (cutare)
sub No....
e) Actulu autentici mai susii citatii, cuprindătorii de consențimântulii
mamei viitârei socie.
11. Tuturorii acestorii acte, parafate de noi şi oprite la primărie spre a
vămănea, alăturate la registru, precum si cap. VI, desub îitlulii V codi-

cele civile, a

dati cetire de noi in audulii tatulorii cellorit de faciă, mai

sus arătaţi.
12. După care, contraclanţii aii declaratii că voescii a lua in căssătorie,

unuli: pe (prenumele și numele viitărei sogie), alta pe (prenumele și numele
viitorului sociit ).
? 13. Şi noi (prenumele şi numele officiărului stării civile), primarul (sai:
delegatulii primarului), officiăria allii stării civile, amii pronunciatii în numele legii că, contractanţii sunt uniţi prin căssătorie.
14. (8).

i

15. Tote celle de mai susă s'a făcutii in publici, în casa primăriei, in

ființa ceruțilorii 4 marturi şi anume :

Ant6iulu martură, (prenumele , numele, versta, meseria și locuinţa):
Allit duoilea marturii, (prenumele, numele, versta, meseria şi locuinţa);

Alu treilea marturii, (prenumele, numele, vârsta, meseria și locuinta );

All patrulea marturii (prenumele, numele, versta, meseria și locuinţa):
Cei duoi d'ânteiit din partea, sociului, 6ră cei după urmă din partea, sociei (i).
16. Şi, după ce-am dati: cetire acestui actii in audulă tutulori celloru de

faciă, soci, părinţi ai sogiului, mamă a socieisi marturi, "l-amii sub-serissii

impreună cu toți aceştia.

(Sub-scrierile sogiului şi a sociei).
(Sub-serierile părințilorii).
(Sub-scrierile marturiloriă).
(Sub-scrierea officiărului stării civile).

ă

,
Nota a). Dâcă viitorii sogii

dispensa, de a se
pirea de sub No.
dispensă de gradă
Nota b). Dâeă
giga dispensă de
vorbirea de sub

|
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sati soţie,

fiind cumnaţi sai veri, ai dobânditit

putea, căssători impreună, conformii art. 150, codalii civilii, vor2, va trebui să fiă formulată astii-felii: Actă de căsătorie cu
de rudenie, conformă art. 150, codulă cirilă.
viitorul sogiii, neavândi vârsta legiuită prin art. 127, va înfăvârstă, contormii art. 128, olfieiăruiă stării civile va adăogi, la
No. 3, următârele vorbe: Carii ne-ai înfăcișată dispensă de vârstă,

conformă art, 128, coduli civilă,
Nota c). Dtea părinții suntă incetaţi din vicţă sati absenţi, vorbirea de sub
No. 4, va trebui să fiă formulată astii-felii: fiă (major saă minor) all (prenumele și
numele tatălui şi mamei), încetați din viâță, saii

ânşiă.

Deca părinţii nu suntă cunoscuți, aceeaşi

uă „stire despre

absenţi fără nici

vorbire de sub No. 4, se va formula.

în medulă. următorii : fii (major saă minoră) de părinți necunoscuţi, precum resultă
|

din actulă săi de nascere mai josi citati.

Dâcă viitorulă soșiii este copilă naturali nelegitimatii, actulii săii de căssătorie,
in partea de care ne ocupimi, va cuprinde: fii (major sai minor), allă (prenumele,

numele, versta, prafessiunea și locuinţa mamei), precum. resultă din actuli săi de nascere mai josii citatii.
Se ințelege că, deca mamă-sa este incetată, din vi6ță sau absentă, va trebui
să se pue numaă prenumele și numele stă, urmându-se şi celle-alte forme, ar&tate
aci mai susi la inceputulii acestei note.
Nota d). Deca, viitorulii sociii nare părinți în stare de a'şi exprima voința, şi

nu este ajunsi la vârsta de quot-deci şi cinci ani, în câtii se află

nevoită de a

dobândi consențimântulii, sai allă moșiloră, sait allă consiliului de familie, sait
ali tutorelui, după deosebirile făcute prin art. 118, 141, 142, codulii civilă,

vorbirea, de sub No. 5, se va formula astii-felit: insoșită fiind de (prenumele, at

mnele, vErata, professiunea şi locuința personeloră sn dreptă de a da allă loră consențimântă, precum şi calitatea lorăde tutori ad-hoc încuviinţată prin sentința cu No... din
annulă. . . a tribunalului, .. . aaă de (cutare) rude cari compună consiliulii de famile

sai de moşii şi moșă) carii aii consențiti.
Deeă cei în dreptii de a consânţi, nu suntii de

faciă

la căssătorie, consânţi-

mântulăi loră, urmândă a fi dati prin actii autentici, vorbirea de sub No. 5 se va
formula astii-felă: carii ne-aă infăcișatii consențimântulă părințilorii să dati, prin
din (date), înregistrată şi legalisată de tribunală (cutare) la (data legulisărei) sub
actii,

No . . . saii astăi-felăi: dea părinţii sunti incetaţi din vicţă ori se află în nepu-

tinţă de ași exprima voința: care, în lipsă de părinți, încetaţi din vidță 3aă în
(cutare altă) neputinţă d'aşi manilesta voinţa, ne-a înfăcişatiăi consânțimentulii consiliu-

lui de familie, compusă de (cutare) rude, (prenumele, numele, vârsta, profesiunea şi lo-

cuinţa), şipe care ne Va expusă D. (prenumele, numele, professiunea, vârsta, locuinţa) tutoră.
ad-hoc alesii «de consiliulii de familie şi încuviințatii de iribunalulă (cutare) . „ . prin

sentința

din (data

.. . cu No...

Deca, viitorulă soții este

trecuti:de duot-deci

de a face cătră părinţii sti sali cătră moşii

săi,

şi cinci ani,

şi se află nevoiti

unulii saii mai multe acte res-

pectudse, după deosebirile ar&tate prin art. 134, 135 și 136, vorbirea de sub No.
5, se va, formula in modulă următori, adică:

|

1. In casă când actul respeetuosi s'a făcutii cătră părinți.

Asupra consiliului cărora viitorulii sogiă ne-a înfăşişată certificatulă, (sai certificatele)
primarului communti (cutare), cu data (cutare), pentru facerea actului (sai acteloră) respec-

tuosii,preserissă prin art. 134 şi 136 saă 134 și 155.
2. În casă când actul respectuosi s'a făcutii cătră moși, formula este aceeași.
fără. numai se va, menţiona mai ântțiii că: părinții suntă incetaţi din vidță saii
in cutare altă neputinţă d'ași manifesta, voinţa,
Deca, viitorulă sociă, neputendii infăşişa officiărului stării civile actulii săi de
nascere, va, trebui să infăcişeze unii actii de dovedire, conformit art. 56, 57 şi 58,
vorbirea de sub No. 5 se va, formula astii-felii : pascerea contractantului resultândii
dintrună

actă

de dovedire, făcută, după

declaraţiunea

a cinci (sai

mai mulţi) marturi,

cu data (cutare) şi omologat de
legalisatii de primarul communei (cutare) sub No, . se „ dovedesce
totă-d'uă-dată că con-

tribunatuli judeţului . .. la (cutare) dată, din care
tractantulă nu pote indeplini cătră părinţii şi moşii

să

îndatoririle

ce'i „împune legea.

d) și privitore la viiNota e), Observările făcute în notele de mai susiib) c) și
torulă soții, se aplică şi la viitârea soție, ţinândii semă se ințelege de deossebirile de vârstă arttate în art. 127, 131, 142,
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Nota f). Afară de actele enumerate sub No. 10, mai potă figura ca acte preliminare; după deossebitele casuni ce se potă ivi, şiceile următore: -

Deeretuli doimnescă, in copie legalisată, prin

care s'a încuviințată dispensă, de

gradii de rudenie.
:
Decretulii domnescii, in copie legalisată, prin care sa incuviințată dispensă de
vârstă;
. Actele respectudse ;

Actul de dovedire, care ţine locii de actă de nascere;

.

Actii de opposiţiune şi sentința, judecătorescă prin care s'a desființată opposițiu"nea, sai actul de retragerea opponentului,
Sentința, tribunalului despre declararea. absenței unui ascedentii,
care alt-minteyea. ar fi fostii in dreptă a da consânțimentuli săi la căssătoria în
cestiune,
saii ordinea tribunalului pentru cercetarea absenței.

Actuli autentici de

consânţimântulii părințiloră, moșilori saii consiliului de fa-

milie (art. 59).
Actuli autentică prin eare se numesce ună tutorii ad-hoc care să
aibăa, asista
pe unii minorii fără ascedenți la căssătoria, sea, spre a exprima
inaintea, officiărului stării

civile,

constnțimântulii consiliului de familie.

Tote aceste acte, precum și celle enumerate sub No. 10, trebue
să se parafeze
de officiărulă stărei civile, să se oprescă la primărie,*şi să se
alăture la regis"tru, spre a servi atâtii pentru ca să se potă verifica ori
când lucrarea officiă-

rului stării civile, câtti și spre apreciarea temeiniciei actului de dânsul
făcută.
Nota g&).

Deca soţii voeseii a legitima vre-unulă sai mai mulți copii
născuți
mai inainte de căssătorie, aetulii va, coprinde la loculă
insemnatii
Jidată după acesta numiții soci ne-ai făcutii arătarea că ai unulă cu No. 14,
(eaă mai mulți)
copilii de secsulii (bărbătescăi sai femeescă), înscriși p: registrele
communei. .
„+= Județulă . .. din annulă ... sub No... și că voescii ai legitima, . din plasa
dreptă care
noi cuprindem acestă declarare în actulă loră de căssătorie.
Nota i). Assemenea se va arca şi gradulă rudeniei,
deca, vre-unulă din martură stă în legătură de rudenie eu vre-unulă dintre
soi.

ACTU DE MOARTE

Î. Din annulă . luna... diua... 0ra...
amedă).
”

FORMULARULU

NO, &,

(inainte de amegă saă, după

„2. Actii de morte a (prenumele, numele, vârsta, professiunea
mortului),
3. Căssătoritii...cu (prenumele, numele, professiunea, versta, și
locuința

soșiului supraviețuitorii) (a).

|
4. Fii (sa fică) a prenumele și numele tatălui şi
mamei mortului) (D).
5.

Mori... (astă-di, eri sai alaltăeri), la ora (cutăre din di
sai din

nopte).

6. În casa sea din siada, (cutare) cu No...
. (€)
1. Marturiai fost ( Prenumele, numele, meseria, versta și
locuinţa cellorii
ducă mariuri, precum și calitatea loră, de rude, amici sai
vecini ai movtului, saă

fiind stată în alte legături dre cari cu densuli)

„8. Carilaii sub-scrissi impreună cu noi acesti actit după (d).
cell ami cetită,
şi

după ce

ami constatatii mortea noi insine (prenumele și numele officiărului), primaruli (sai delegatuli primarului) communei
(cutare) si ofliciări
alu stărei civile (e).
”
(Sub-serierile marturilori ).
„(Sub-scrierea ofliciărului stării civile).
Nota, a), Deeă persina inestată, din viţă a fosti necăssătorită
saii văduvă, se
va arsta acesta in loculii vorbirei de sub No. 3,
Nota b). Dâcă părinții mortului nu suntă cunoscuț
i, vorbirea de sub No. 4 ra
lipsi eu totulă,.
”
Nota e). Decă mârtea s'a intâmplati

int'uă

casă publică, precum,

spitală, se-
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minară, colegiii, inchisâre şi altele, vorbirea de sub No. & se va formula ast-felii:
în casa cu 0...

din atrada .,.,

|

,

La casă de morte violentă, se va arăta în loculă acelliași vorbiri cu No. 6, nu-:
mele communei în care s'a. intâmplații mortea, și all communei unde sar putea să se strămute eorpulii.
La casii când mortea s'a intemplatii prin inecăciune,

fveii, dărâmare,

!

saii alte

assemenea accidente, vu trebui să se arete loculii unde s'aintâmplată mârtea, accidentele carii ai causat'o, precum şi imprejurarea că, s'c găsită ori nu sa putută
găsi corpulă după totă căutările făcute,
|

Nota 2). Decă mortulă va fi expressă dorința de a fi inmormântatii in proprietatea sea, se va adăngi la vorbirea sub No. 7: carii marturi ne-aă tnai declarată,
că voința. mortului a fostă de a fi inmormeniatii la proprietatea sea, din judeţul...mea.
Plasa. acneea COMUNA...
Nota e). Decă, in localitatea unde are să se inserie uă morte intemplată, suntii
medici insărcinaţi cu verificarea morţilor, vorbirea de sub No. 8 va trebui să fiă

formulată ast-felă : Carii ai sub-scrisă acestă actă impreună cu noi şi cu (prinumnele,

numele, tersta, professiunea şi locuinţa medicului verificatoră all morjiloră), care a constatatii acestă casă de morte,
"
!
Făcutii de noi (prenumele şi, numele officiărului), primarulii (sat delegatulă primarului), officiărulă stării civile.
FORMULARULU No, 5.

ACTU DE NASCEREA UNUI COPILU INFĂGIŞATU FĂRĂ VIEŞĂ
(Nota. Aceste acte se inseriii ea acte de mârte).

Din annulit ..... luna ...... diua...... „Oră... . (inainte sai după
amegă).
Acti de morte all (prenumele copilului datii de primară decă nu este
botezați), de sexii (bărbătescii sqă femeescii) , infăcişatii fără vi6tă, eşitii

din senulă mamei sâle (astă-di, eri sai alaltă-eri), la, (cutare) Oră (din
di saii din ndpte), la locuinţa tatălui și mamei sâle , din strada. . . cu No.....
fi..... a (prenumele, numele, vârsta, meseria tatălui și mameţ).
Acestă declarațiune ni s'a făcutii de (prenumele, numele, verata, meseria
și locuința declarantului), în fiinţă, (prenumele, numele, versta, meseria

și locuinţa cellorii duoi martori), carii aii sub-scrissii acesti actii impreună
cu declarantulii şi cu noi primarulii, după ce Li s'a, cetitit.
(Sub-scrierea declarantului).

(Sub-scrierea marturiloril).
(Sub-scrierea officiărului).
FORMULARULU No. 6,

ACTU DE MORTEA UNEI PERSOANE NECUNOSCUTE

In annuli ...... luna ...... diua...... ora... (inainte de amegdă
saii după amedă).

,

Inaintea n6stră primarulă (sai delegatulii, primarului), ofliciări ali

stării civile, saii arătat (prenumele, numele, versta, professiunea și locuința

celorii duoi declaranţi sai marturi), carii ne-ai declarati că unii individii

pe care nu?lu cunosc, de sexii (bărbătescă sai: femeescii), cam de (cutare),

vârstă, a fostii găsilii mortii (sa a muriti), în (cutare loci, sai casă) la
(cutare) oră (din di sai: din ndpte), astă-di (eri sai alaltă-eri).
In urma cărora, după ce ne-amii asigurati prin noi inşine (sa insopiti

find de cutare medicii) de acestă morte, şi amii căutați a lua tote sciințele
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putincidse, ami făcutii acestii actii, care s'a sub-scrissii de cei duol martori
Tai susii numiţi, după ce li Pam cetit; şi de no! (prenumele și numele offi-

ciăruluistării civile), primarului (saă delegatuli primarul), ofliciării allii

Stării civile.
(Sub-scrierile marturiloră).

(Sub-scrierea ofliciărului stării civile).

b). FORMULARELE ACTELORU TIPĂRITE CE TREBUESCUY INFĂGIȘATE
PREOTȚILORU.
EI

BULETINU

DE

NASCERE

FORMULARULU No, 7.

Județul. i.
Place...
Primăria communei ........

“Numele (familia tatălui).

Prenumele (numele ce se va da copilului la, botezi).
Născută (astă-di, eri sai alaltăeri).
Strada (numele stradei) No. (numerulă casei).
Inscrissu.... astă-di in registru sub No. (numeruli de ordine allii actului
în registru).
„Fiu saă fică) a (prenumele tatătui).

ȘI aceea (prenumele mamei și numele familiei sele).

„Spre credinţă s'a liberatii acestii buletinii spre a servi la ceremonia reliSiosă.

(Ls.

( primarului

) (Sub-scrierea ofliciărului).

Annulit una mie optii sute şi (atâta), luna, (cutare), diva (cutare).
,

u
DE CASSATORIE

CERTIFICATU

FORMULARULU No. 8.

Judeţului .............
Plane
Primăria, communei ... ..

D. (prenumele şi numele sogiului) ŞID....... a (prenumele și numele

societ) s'a căssătoritia astă-di la acestă primărie, inscriindu-se in registru

sub No........ (numerulii de ordine allii registrului).

Și spre credință li sa; liberatii acestii certificatit spre a le servi pentru

căssătoria religidsă.

|

(
-

LS.

( primarului

)

|

|

) (Sub-scrierea primarului).

Annulii una mie oplii sute şi (atâtă), luna (cutare), diua (cutare).
AUTORISAŢIUNE DE INMORMENTARE

FORMULARULU No, 3

_ Primăria communei,.......
Dămiu voiă a se inmormânta, (numele, prenumele, professiunea, versta
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şi domiciliulă personei morte), incetalii din vi6ţă la (atâtea) alle lunei
(cutare), la (cutare) oră, din (ndpte sai qi), după cum ne-am incredințatie
prin noi inşine (sai insoşită fiind de medicul cutare).

una mie opti: sute şi (atât) luna (cutare) diua (cutare).
Annuli:D=

CLS
)
( primarului )
m

aa

(Sub-scrierea primarului).

m

Annulii una mie optii sute şi (azâtă), luna (cutare), dia (cutare).
c). FORMULARULU EXTRACTULUI.

FORMULARULU No, 10

Estractăi din vegistruli, actelorii de (nascere, căssătorie sai morte,
Judeţuli .........
Pla cc...
Primăria communei......

(Urmeză testulă actului copiati, după registru
Numele de
familiă ali per- | preună cu tote sub-scrierile).

în-

sonel interesate
Taxa

Menţiuni

,

deosebite deci
suntii,

CIT

s o

( primarului )
—————

o

,

,

,

Dati conformii registruluila, (atâtea) alle lunei (cutare)

annulu (cutare).
a
au
aa
(Bemnătura officiărului stării civile).

Vădutii, peniru legalisaţiunea semnăturei D-lui (prenumele și numele offi-

ciărului) de noi presedintele tribunalului judeţului (cutare).

Annulu ...... luna ....... diua...... =
(ÎS. iribu- ) Semnătura preşedintelui.
(nalului.
n

)

d). FORMULARELE AOTELURU PREGĂTITGRE SAU INTEMPLĂTORE
ACTU

.

RESPECTUOSU

PENTRU

_.
DOBENDIREA

FORMULARULU No. IL
CONSILIULUI ASCEDENŢILORU

Art. 134 pent la 137 C. civ.

Primăria communei ......

,

_

"Astă-ai (diua, luna, annuli), s'a infăgişatii inaintea nostră, prirmarulu, D.

16

|

(prenumele, numele, meseria și locuinţa), in vârstă de anni...... fii
allii.
( prenumele, numele și locuința, părințilorii).
Și a declaratii că aduce cu respecti dişiloru săi părinți rugăciune, ca
să'i dea all lori consiliit assupra căssătoriei ce'și propune a contracta cu
D-ra (prenumele, numele , meseria și locuinţa vintărei soții) fică a (prenumele, numele și locuința părințilorii viitorei sogii).

N:

Şi a cerută ca acestii actii respectuosii să se notifice conformii legii.
(OLS

(Sub-scrierea petiționarului).

( primarului

). (Sab-scrierea primarului).

FORMULARULU No 12

PROCESU-VERBALU DE NOTIFICAREA UNUI ACT RESPECTUOSU
Art. 137 C. civ.

Astă-di, (diaa, luna, annulit).
Noi, primarulă comimunei......... amii notificatii D-lui (prenumele,
numele, meseria și locuinţa, tatălui) Şi D-nei (prenumele, numele
și mescvia mamei) soţia sa, la locuinţa lori din orașuli (sai satulă)
.........
strada ...... No. . . in alle D-lorii selle insuși persâne , actulii
respectuosii
cu data din........ ŞINO.......... fâcutii prin midlocirea
primarului
(cutărei commune ).

“
“i
i
i

Bișii domnă

şi domnă

(cutare), invitaţi să dea, consiliul

fiulu lori, aii răspunsit (a arcta respunsulit lori) i aii sub-scrissitcerutit de
(sait ai
refusati: de a sub-scrie) declarațiunea lorii.
“Sub-scrissuli redactândi indată acesti procesii-verbalii la diua
şi loculii
susit arătat, li Pamu cetiti şi le-am lăsatii copie după densulti,
precum şi
după actulii respectuosii.
(Sub-scrierea ofiiciărului stării civile).

!

:

FORMULARULU

No

13

CERTIFICATU DIN PARTEA PRIMARULUI PENTRU FACERE
A ACTELORU

RESPECTUOASE
Art. 437,

.

"

|

Județului ........

Pla............
Primăria communei .........

Noi, (prenumele şi numele officiărului) primarii,
icămi prin acâsta
„Că D. (prenumele, sumele, meseria și locuinţa), a certif
fâcutii prin midlocirea
nostră unii

actii respectuosti către părinţii (sa moșii) săi ( prenu
mele, numele și locuinţa lorii), conformii art. 136C, civ., (sa
conformi art. 135 C'
cip, ), la diua (cutare), a lunei (cutare), annulii....
pentru
lori assupra căssătoriei ce projectâză a contracta, cu D-ra a cere consiliulti
(prenumele', numele și locuința), si că acestii actii Tespectuosii
a avultii de resultatii (a se
areta respunsulii părințilorii sai, moștloriă).
(

LS.

(prim
arului
e

) ( Sub-scrierea
ofâciărului).

)
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Li

_ACTU DE PUBLICAŢIUNE DE CĂSSĂTORIE
Art, 49.

FORMULARULU

No 14

-

Aa

Din diua (catare) a lunei (cutare) Duminică, de la ora (cutare înainte

sai după amedă).
Aa
ii
Actii de publicaţiunea căssăloriei projectate intre:
D. (prenumele, numele, meseria, și locuinţa viitorului soţii) fiu (majori,
saii minorii) allii (prenumele, numele, meseria și locuința tatălui și mamei
s€lle), născutu la (loculă și epoca nascerii) şi
D-ra (prenumele , numele, meseria și locuința viitărei sogie) fică a (prenumele, numele, meseria și locuința tatăluiși mamei selle) , născută la

|

(loculă şi epoca nascerii).

Acestii actii s'a publicatii şi s'a afiptii, pentru prima (sait a duoa) Gră la

uşa bisericei acestei enoriişi a casei communale, de noi primarulii aci subsemnatii.
(Sub-scrierea primatului).

NB.

Acestii actii se va trece in registrului de publicațiane de care se face

menţiune în art. 49 in fine. Cati: pentru extractulit de care trateză art. 50,
acella nu e de cât uă copie după actuli: de mai susit, cu deosebire numai
că celle după urmă rânduri carii incepi cu vorbele: Acesti: act,
lăsa afară.

se pote

FORMULARUL No 15

ACTU DE DOVEDIRE DESTINATU A ŢINE LOCU DE ACTU DE NASCERE

Art. 56, 57, 58.
diua oc...
în annulit ........ luna oc...
Inaintea, n6stră primarulit communei ............ din pla... . judeai.

S'a intăqişatii D. (prenumele, numele, professiunea și locuinţa), (ii majore allii (prenumele și numele tatălui și mamei) ;
Care ne:a, expusii că, voindit a contracta căssătorie şi neputând să'şi procure actulii săit de nascere, a adusi la diua,, ora şi locului de noi hotărâte,
cinci marturi in stare şi dispuşi a implini, prin declarațiunile lorii, lipsa actului s&ii de nascere, conformi art. 56 şi 57 C. civ.

După care ne-a presentatii pe (prenumele, numele, verstele, professiu-

mile și locuințele celloră cincimartori), carii ne-ait mărturisitii că cunoscil
forte bine pe D.......... „ care este aci de faciă, calificatii şi domiciliatii,
precum se ar6tă mal susit, că sciii că este născutii la, (locuă și epoca pe

câti se pote sci, a nascerii selle) şi că in urmare (arctarea causei pentru
care nu se pote procura actulii de nascere), nu îi este cu putință să'si
procure actulii de nascere pentru căssătoria ce are să contracteze.
Constatândii tote astea, amit liberatii D-lui (prenumele și numele supli-

cantului), unii exemplarii de acesti procesii-verbalu, sub-scrissii de toţi cei

de faciă, după ce li Pamit cetitii, şi de noi primarulit, spre a se adressa a,

tribunaiii pentru omologarea sea, conformit art. 85 C. civ.
RR

(L.S.
(_primăriei
=
ID i
a

(Sub-scrierea suplicantului).

) (Sub-scrierea cellorii cinci martori).
_) (Sub-scrierea primarului).
Sa

48
.

FOLMULARULU No. 16

CERTIFICATU DE FACEREA CELLORU DUOE PUBLICAŢIUNI FĂRĂ NICI VĂ
OPPOSIŢIUNE
Nol (prenumele și numele officiărulukstării civile), primari allii commu-

nel. ....dinpla,..... judeţulă ...... certificămil î, căin Duminicile de
la (atâtea), ami făcută la ușa primăriei si a bisericel enoriei celle duoă pu-

blicaţiuni alle căsătoriei projectate intre (prenumele, numele, versta, meseriile și locuinţele părinţilorii), şi allă 2-lea, că nu s'a ivitu nică uă opposi-

tiune la acestă căssătorie.

”

Făcutu la (data și loculii),
(S$. Pr. ) (Sub-scrierea primarulut).
FORMULARULU NO. 17

VIDA PRIMARULUI ASSUPRA UNUI ACTU DE OPPOSIŢIUNE
Art. 52.

Vădută şi primită de noi (prenumele și numele officiărului stării civile)

primarulit comunei. ..... dinpla....... județulu ...... astă-di (diua,
luna, annulii),
(Sub-scrierea primarului).
FORMULARULU No, 18

MENȚIUNE PE REGISTRULU PUBLICAŢIUNILORU DESPRE UĂ OPPOSIȚIUNE

Opposiţiuneala căssătoria, a cărei primă publicaţiune este inscrissă aci in
dreptii, s'a notificaţii după cererea ( prenumele, numele, meseria și locuinţa opponentului), prin (organuli prin cares'a făcuti, notificarea), in (giua,
luna, annuliă),
Păcută in (iza, luna, annulii).
(Sub-scrierea primarului).

Nota. Uă opposiţiune făcută în regulă la, uă căssătoriă are de efecti a impedica

căssătoria pe câtii timpi nu miqlocesee uă sentință judecătorâseă pentru anularea
sea, Acestă sentință se pote da, saiidupă judecată, pornită contra opponentului din

acela dintre viitorii soși assupra căruia s'a făcutii opposițiunea, sai după uă simplă
cerere prin care oponentele ar declara că retrage opposiţiunea sea. In casulii cellii
dântâii tribunalulii. pronunță în conteneiosă; în cell d'ali duoilea, actul s&ii este
unii aetii de simplă juridieţiune eraţi6să, uni act autentici ce se face numai în
presința reclamantului. în amânduoă ceasurile incheiarea, tribunalului, presupunândit

că appeli nu s'a făcutii, trebue să se adreseze in copie legalisată, către primarulii
căruia s'a fosti notifieatii opposiţiunea, acesta, s'o trecă în registruli de publicaiuni și să proeedă apoi, acea se pâte, la celebrarea căssătoriei.
FORMULARULU No, 19

MENȚIUNE. DE

ANULAREA UNEI OPPOSIŢII PRIN HOTĂRÂRE JUDECĂTORESCĂ

SAU PRIN RETRAGERE VOLUNTARIĂ

Art. 53.
Nota. Acestă menţiune se va, trece pe regi stru în josulă menţiunii pentru facerea opposițiunii (vedi formula d: mai sustii).

-Opposiţiunea de mai sust, la căssătoria a cării primă publicațiune este aci
in drepti, s'a anulații prin hotărârea tribunalului de ..... „CU NO.....
din annuli...... pronunciată după judecata urmată intre (numele litiganțilori) sai (pronunciată asupra, declarării de retragere voluntariă

a opponentului).
Făcuţi la (diza, luna, annuli).
(Sub-serierea, primarului).

"49
FORMULARULU No

20

PROCESU-VERBALU DE TRANSCRIPŢIUNEA PE REGISTRE A UNUI ACTU CIVILU
SAU A UNEI HOTĂRĂRI JUDECĂTORESCI
TRANSCRIPȚIUNEA ESTRACTULUI DE UĂ NASCERE SAW MOARTE INTÂMPLATĂ PE MARE

Art. 46, 47,72.

Din annulă una, mie optii sute şi (atâtă), luna (cutare), diua (cutare), ora
(cutare), inainte (sa după) amedă-di.

Transcripțiunea copiei unui actit de nascere (sai de morte), ce ni Sa
adressații prin ordinulii No... .. din annuli. . .. de ministerulii de interne,
redactaţu de (căpitanulă, stăpânul sai patronulii) vasului (numele acelui
vas) in următârea cuprindere:
(Urmâză transcrierea actului din vorbă in vorbă).

Transcrissu și collaţionatii de no primarulii.
(Iscălitura primarului).
FORMULARULU NO. 21

TRANSCRIPŢIUNEA COPIEI UNEI HOTĂRĂRI JUDECETORESCI ATINGETOARE DE
|

„

UNU ACTU CIVILU
Art. 86.

o

AStă-di (diua, luna, annuli).
Inaintea. n6stră primarulu communei. ..... din pla..... județului .....
S'a infăcişatu D. (prenumele, professia și locuinţa persdnei cave infăciseză hotărărea).
Care ne-a infăcqişati hotărârea, cu No., .... din annulii.. ș.. a (cautărui)
tribunal (sa a cutărit curți), allă cărei cuprinsi este precum urmeză:
(Pranscrierea hotărâri! din vorbă in vorbă).
-

Şi a sui)-scrissii acesta impreună cu noi, după ce ?i Sa cetit.
(scăliturile).

Nuta, 'Totii-d'uă-dată, pe marginea actului la care vre-una din acele hotărâri
Sar refera, Primarul va trebui să facă menţune de modificarea ce îi s'a adusi,
de vumărulii și annulă hotărârii, precuiu și de numele instanţei care a pronunciat'o,
să dateze și să sub-serie actstă menţiune,

FoauuLanuLi
No, 22.

DECLARAȚIUNE
D-lui Primari, officiărăi de stare civilă, all conmaunei. . .
EU ...... dereligiune...... deprofessiune..... «domiciliată în com-

muna ..., in verstă deanni.... fiii all D-lui..... de professiune ....
domiciliată in communa ......și a D-nei..... „ de professiune. .....
domiciliată in communa .. .... voescă a lua in căssătoriă pe D.........
de religiune ..... de professiune,..... domiciliată in communa.. ......
in vârstă de anni .....fică a D-ul...... de professiune ...... domicilată in communa ...... şia D-nei..... „de professiune. ..,.. domiciliată in communa. . .
.
a...
eee elesaea
Şi vă rogi, D-le Primarii, să bine-voiţi a face formalitățile prescrisse de
lege, pentru celebrarea acestei căssătorii,

(Iscălitura,).

4
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|

.
FoRMULARULU No. 23

PRONUNCIAREA CĂSSĂTORIEI
Intrebare.

Domnule!).....

eee

eaeeeeenaaaesee i...

Declari că iei de legitima D-t6le sogie pe D-a?)....... a...
Respunsă. Da, domnule officiări.
Intrebare.

D-ă5)...
eee eneeeeeeoeeeeeeoeeeaeaeaeeaeeee
Declari că iei de legiuitulă D-tele sogii pe D-nul%)......... Si

Respunsii. Da, domnule officiării.
După consnţimântulii reciprocă alu Domniilorit-V 6stre, că declară în

numele legei că sunteți uniţi în căssătorie.
(Iscălitura).
1)
3)
3)
4)

Prenumele şi numele viitorului soșiit.
Prenumele și numele viitorel soție.
Prenumele și numele ei assemenea.
Prenumele şi numele lui.

i
DECRETULU NO 4685 DIN 24 NOEMBRE 1869

PENTRU INDREPTAREA MAI MULTORU ERORI STRECURATE IN REGULAMENTULU
PRIVITORU LA ACTELE STĂREI CIVILE
Aliniatuli II3, de sub art. 5, din $ 2, să se citescă:

Acesti registru cuprindătorii de (atâtea) pagine, destinatii pentru inscrierea actelorii de (nascere, căssătoriă sai morte), pe annuli...... În COMMUna kk... Sa. numerotatii și .......- parafatii de la prima până la
ultima pagină de noi preşedintele tribunalului de...

cn...

Preşedinte,
Gretierii ,

Annuli

luna...

Articolulit 19 de sub Ş î, să se citâscă:

diua....... oraşulu, .......

In registru pentru nascere nu se pote inscri de cât următârele cinci

feluri de acte:
a) Actele de nascerea, copiilorii născuţi in acea commună. Elle se vorii
face după formularulă No. 1;
b) Procesele-vorbale despre copii găsiţi in acea commună. Elle se vori
face după formularulii No. 2;
- e) 'Transerierile actelorii de nascere trămise primarului de către ministeruli de interne. Elle se vori face după formularulii No. 20;

d) Transcrierile unorii hotărâri judecătoresci privitore la uă nascere

inscrissă, sait care trebue a se inscrie. Elle se vori face după formularuli
No. 21;
N
e) Actuli: de recunoscerea unui copilu (art. 48 din codului civilii).
|
Aliniatulii litera 3, de sub art. 53 din $ II, să se citâscă:

Să ia, aminte ca copia de hotărâre să/ise infăcişeze, şi cererea de inscrie-

vea, sea, pe registru să se facă de amânduoi foştii soci veniţi impreună ei.
inșii fără vechili.

5i

Când una din acestea ar lipsi, officiărulii stărei civile este datori să nu
îr6că in registru hotărârea de despărţeniă, (art. 276 +) din codulă civili);

In casti de despărțeniă fără consenţimântulii mutualii, copia legalisată
după hotărâre se va infăcişa numai de sogiulă ce a dobendito (art. 2462)
din codulă civilii).
OOOO DOD OO
E

name

REGULAMENTU
DE ADMINISTRAŢIUNE PUBLICĂ PENTRU FACEREA
EXECUTAREA HOTARNICIILORU

ŞI

(186 8)
DESPRE CHIAĂMĂRI

Art. 8. Chiămarea pentru hotărniciă va fi numai una singură, şi se va face

numal de către inginerulii-hotarnică in puterea autorisaţiuni! preşedintelui.
Termenulu insemnati pentru venire la facia locului, va fi nici mai mică
de trei luni, nici mai mare de cinci. Acestii termenii se va publica şi prin

Monitoruli ajpieială sait f6ia in care se publicălucrările oficiali alte curți|
lori şi tribunalelor respective.
Forma chiămării se va face după regulile prescrisse prin art. 69 şi 723)

din codicile de procedură civile, vestindii tot-Auă-dată şi personali pe

chiămaţi, a veni pregătiţi cu tote actele şi documentele ce vori fi avândii.
Chiămările se vori adressa vecinilorii , conformil disposiţiunilorit art. 75
din codicile de procedură civile)
Darea, citaţiunilorii, se va urma prin prefectură şi sub-prefectură in ocoluli căria se află situatii immobilulă, sai prin prefectura şi sub-prefectura
domiciliului părţlorii, conformi art. 74 din procedura civile, inlocuindu-se
agentulit judecâtoresci printruniă agenti administrativă, şi prefectura,
saii sub-prefectura, in termeni de uă lună de dile de la priimirea adressei
şi citațiuniloră inginerului-hotarnică, va innapoia acestuia, acte formali,
investite cu sigiliulii communei, de constatare că s'aii dati citaţiunile in
persOnă, sau la domiciliulă chiămaţilorii vecini şi moşneni.
Când citaţiunile se vorii trămite prin postă, cu adressă către veri-uă prefectură, sub-prefectură, acesta va îi datâre a elibera recepisă de primirea,
plicului, insemnândi şi numărulii după dânsulii; veri-ce rătăcire saii confusiune, va privi posta.
ROD
IDORO

1) Eată textulii acestai articoli :
„ârt. 276. Îndată ee se va pronunția otărârea definitivă care admite despărţe-

ni, și după espirarea termenului

de recursă in easaţiune, părţile vorii fi datore

a presenta impreună și în pers6nă, până in termenii de duoă luni, coptă, legalisată după acea otărâre ofieiărulul stării civili, spre a o inscrie in registrulii stării

civili, în care s'a inserisă și actulă de căsătoriă.

Neindeplinirea acestei formali-

tăti va trage după sine nulitatea otărârel.“
2) Eată textulii acestui artievlii:
|
|
„Art. 246. În virtutea ori-cârii otărâri date in ultimă instanță, saji care a do-

bânditii putere de lueru judecat, și care va fi autorisati despărțenia, sociulă ce
a dubăndit'o va fi datorii a infățișa oficiărului stării civili, în termeni de duoă
luni, eopiă legalisată după acea otărâre spre a se inscrie in registruli stării ci-

rii, în care s'a inscris şi actulă de căsătoriă.i
3) Acesti

articoli

trebue

tarniei.
„4) După art. 15, alin.
Săreinare.

a

se avea

in vedere

4
5 din procedura

|
in acestii

codului-eivilu,

casii

RR
de iogineră

Lu
primarii aii

ho-

a
acestă in-

CODULU

COMMERCIALE
—

(1864)
PENTRU

CUMPERĂRI

ŞI VENDERI

Art. 105. Cumpărările și venderile se dovedesci prin acte publice,
(adică adeverite de vre-uă dregătoriă 1), prin acte sub iscălitură in parte,

prin prescurtare de socotelă incheiată de midlocitoruli de schimbii saii de

samsarit, şi care trebue a fi iscălită de tocmitorele părti, printr” vă fatură
primită dreptă bună de cumpărători, prin correspondiriță, prin catastişele
tocmitâreloră părţi, şi când tribunalulii va găsi cu cale, prin dovâdă cu
marturi.
PENTRU U

CĂPITAN

DE VASE

PLUTITOARE

Art. 391. Dâcă, in cursulii călătoriei, este trebuință a se drege corabia
sai a se cumpăra provisii, căpitanului după ce va adeveri acâsta print”unii
jurnal iscătitit de fruntaşii equipagiului, va putea să imprumute bani pe

trupulu corăbiei, să zologâscă sait să vendă din mărfuri până la summa
cerută de trebuințele dovedite, luându voiă spre ac6sta, in terra romănâscă de la tribunalulii de commer cit, ori, undenu va, fi, de Ja tribunalulii

civilă, ori, nefiindu nici unulu, nici altulti, de la dregătoria locală?), ră in
tări străine, de la dregătoria portului. Proprietarii sai căpitanulu ce intăci-

s6ză persâna lorii, vorit tinea in s6mă mărfurile vendute, după cursulii măriurilori de aceeași fire şi felurime în loculii descărcărei corăbiei, la vremea
sosirel ei.
Art. 400. Raportului se face la cancelaria, tribunalului de commercită

inaintea, preşedintelui. Pe unde nu va fi iribunalu de commerciu, la dregătoria locală. Dregătoria ce a primiti rapportuli, este datdre alu trămite,
fără zăbavă, la presidentulii cellui mai Vaprâpe tribunalu de commerciă.
La amânduoă aceste intemplări rapportulii se va depune la cancelaria tribunalului de commercii.
Art. 402. Dâcă, in vremea călătoriei, căpitanului este siliti! să popos6scă in vre-uni portii ali ţărrei, atunci este datori a face cunnnscutii preşe-

dintelui tribunalului de commerciii allii locului, pricinile poposirei selle.
Pe unde nu este tribunali de commercii, le face cunnosente judecătoriet
civile, 6ră in lipsa aceştia, la dregătoria locală. Când căpilanuli este silitii

a poposi intr'uni porti străini, declaraţia o va face la dregătoria locală a
portului pe unde nu va fi agentii allu țărrel.
Art. 403. Căpitanulii a căria corabiă Sa naufrântiă, adică sa frânții
corabia), şi a scăpatii ellu singurii sait cu parte din equipagiuli său, este

datorii a se infăcișa la judecătoria locului, sati în lipsa, aceştia, la, ori-ce altă
dregătorie civilă spre a

"şi face rapportuli său, a pune să la adevereze

1) Primarii aă drepti de a face assemenea adeveriri,
2) Dregătorie locală, este corisiliulii commurali singurii.
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câţi din equipagiulu stu voril fi scăpati şi se vorii fi aflându cu densulă şi
apol a lua uă copiă intocmită după acelli rapportii.
PENTRU

CONTRACTURILE

ALA-GROSA

Art. 469. Contractulii ala-grosa se face prin inscrissii de judecătoriă.
Intacestii contractii se arâtă capitalulii luati imprumutii şi summa hotă-

râtă prin invoire pentru folosulii de mare, — lucrurile pe sema cărora sa

făcutii imprumutarea, numele corăbiei și all căpitanului, — numele imprumutătorului și ali imprumutatului, — de Sa, făcută imprumutarea pentru uă călătoriă, — pentru ce călătorie anume şi pentru câtă vreme;—
către acesta se arâtă şi soroculii de plata datoriei. Decă contractul este
făcutii in ţerră străină va fi suppusii la formalităţile prescrisse prin art. 391 ?).
PENTRU ARRUNCAREA MĂRFURILORU ŞI PENTRU CONTRIBUIRE pCISL.UIRE“

Art. 572. La cell dWântâiu portii, in care va poposi corabia, căpitanulii este datorii, in sorocii de duoă-deci şi patru câsuri după sossirea, sea,
a suppune la adeverirea tribunalului sait a dregătoriei locale int&mplările

cuprinse in actul de chibzuire trecuti in registru.

Art. 573. Alegerea perdaniilorii şi a pagubilorii se face la locului des-

cărcărel corăbiei, după silința căpitanului și prin 6menii cu sciință, — aceşti

din urmă se rânduescii de câtre tribunalulide commerciii, de se face des-

cărcarea in vre-unii portii allii României. Eră unde nu va fi tribunalii de

commerciii,

acei 6meni cu sciinţă se orânduescii

de către tribunalulii lo-

calii, ori in lipsa acestui, de către dregătoria locală. —Când se face descărcare in veri-uni portii străinii, se orânduescii de agentulii țărrei şi nefiindi

assemenea agentii, de către dregătoria locală. Aceşti 6meni cu sciinţă faci

jurământii mai inainte de a incepe lucrările lori.
DODI
IO Do

PROCEDURA CODULUI COMMERCIALU )
—

(1864)
PARTEA.
DESPRE JUDECĂTORIILE DE COMMERCIU

Art. 4. Ori-ce jalbă prin care se pornesce pâră impotriva cui-va, trebue
să cuprindă, cererea jăluitorului, midlocele prin carii o dovedesce, să fiă
iscălită de densuli,

sai de scriitori, de nu va sci carte, saii de vechiluli

ce "li orănduesce în acestă pricină, care va infăcişa vechiletiu adeveritii
de veruă dregătorie ; va arăta locuinţa jăluitorului, precum și loculii hălăduirei, porecla şi messeria pârătului.
DI

ADOR

1) Art. 391 este unulă din celle trecute
lulii de dregători in assemenea materiă.

mai

inainte unde

primarul are r0PI
|

primarii
2) Dâcă sia trecuti aci textulii art. 1, este pentru a se cunosce că
suntii competinți și obligaţi de lege a legalisa petițiuni în materlă commereială.

CODICELE PENALE
1864)
CRIME IN CONTRA

SIGURANŢEI

EXTERIOARE

A STATULUI

Art. 70. Va fi suppusi muncei silnice pe vietă ori-ce funcţionarii publici, ori-ce aginte allu guvernului, sait orl-ce altă pers6nă care, insărcinată sait incunosciințată oficiale, Sail din causasituaţiunei, va, trăda acellu
secretit agențilorii unei puteri străine saă inemicului.
Art. 74. Va (i assemenea suppusi muncei silnice pe viâţă, ori-ce functionari publicii, ori-ce aginte care, insărcinatii din causa funcțiunel s6ile >
cu păstrarea planuriloră de fortificaţiune, de arsenaluri, porturi sau rade,
ar da aceste planuri, saii unulii din planuri, inemicului sai agenţilorit ine-

micului. Ped&psa va fi detenţiunea, când planurile se vori da agenţilorit
unei puteri străine neutre sail aliate.
ATENTATE IN CONTRA LIBERTĂTII

Art. 99. Când vre-uni funcţionarii publici, unii aginte sait unii insărcinată ali guvernului va fi ordonatii saii va fi făcutii vre-unii actii arbitrariă, prin care să se atace libertatea individuală a unuia sait mai multorit

cetăţiani, sai constituțiunea ţărrei, se va pedepsi cu inchisâre de la şese
luni până la duoi anni şi cu interdicţiune pe timpii mărginită.

Cu i6te acestea, când se va dovedi că ellii a săverşitii assemenea faptă
după ordinea, superiorilori săi, in pricini ce privescii la atribuțiunile acestora, şi pentru cari ellu era datori să le dea.su ppunere in ordinea ierarhiei,
va, fi apărată de ped6psă, care, in assemenea casil, se va aplica numai superioriloră ce vorii fi dati assemenea ordine.
Art. 100. Despăgubirea pentru pagubele cercate in urmarea faptelorii
pomenite ini arţ. 99, se va otări conform cu pers6nele, cu impregiurările

şi cu vătămarea ce va fi suferiți siluitulu, fără insă a putea fi, nici uă dată

și peniru ori-cine măcarii, acea despăgubire mai puţină de "dont: deci şi
cinci lei pe di, pentru fiă-care pers6nă și pentru fiă-care di de arestare ne-

legale şi arbitrară.
Ari. 102.

Funcţionarii publici, insărcinați cu poliţia administrativă sai

judecătorâscă, carii ai refusatii, saii carii ai negrijitii de a da ascultare unei
reclamaţiuni legale, tintindu a constata detențiunile nelegali şi arbitrarie,

fiă in inchisorile destinate pentru pasa deţinuțilorii, fiă chiar iin ori-ce altii

loci, şi cariinu voră justifica că ai denunciatii acâsta autorităţii superidre,
se vori pedepsi cu deg: adaţiunea civică, şi voril fi răspund” tori de pagube

şi interesse carii se vorit regula după cum se artă in art. 100.

Art. 103. Directorii, superiorii sait custodii inchisorilorii, sait ai ori-cării alte case de arestii, carii vori fi primiti unii arestati fără mandatit sait
acti judecătorescii, sati fără ordinea provisorie a autorităţilorii competinți,

acei care/]ii vori ţinea, inchisă, sait vori refusa, de ali infăcişa ofliciărului
de polițiă saii acelluia ce aduce ordinile selle; fâră a justifica, €că oppunerea

lui provine din ordinea procurorelui sai judecătorului, acei carii vorii refu-

sa de ainfăcișa registrele lori officiărului de polițiă, se vorii pedepsi ca,

culpabilii de inchidere arbiirarie, cu inchidere de “a uă lună până la uni
anu şi cu amendă de la uă sută până la trei sute lei.
Art. 104. Se vorii pedepsi cu degradaţiunea civică ori-ce ofâciărit allăi

poliţiei judecătoresci, ori-ce procurori, sub-stituti sait judecătorii care va

55

sati ună
fi provocată , dati sai sub-semnaţă uă sentinţă, uă ordonanţiă
u
ministr
i
ver-unu
a
iune
accusaţ
mandatii de urmărire personală, saii de

ive, sau ali
saă a ver-unui membru all senatului, ali adunării legislat
de cassațiucurţii
allii
sai
,
compturi
de
curții
allii
saii
Statii,
de
lui
consiliu

de
ne, fără autorisaţiunile şi formele preserisse de lege, saii care, afară
ţiuni
autorisa
acelle
fără
,
natii
sub-sem
sait
dați
fi
delict flagrante vorii

şi formalităţi, mandatului de a prinde saii de a aresta pe ver-unulii saii mai

mulţi ministrii sau pe unuli sait mai mulți membri ai senatului, ai adunăcurţii de
rii legiuitore, ai curţii de cassaţiune, ai consiliului de Stati, sai at
compturi.

Art. 405. Assemenea se vorii pedepsi cu degradațiune civică , procusai
rorit, sub-stituții, judecătorii, sait officiării publici, carii vorii fi arestată
detercelle
câți
de
i
localităţ
alte
in
i
individi
unii
aresta
se
a
vori fi făcutii
judecăminate prin legi sau regulamente, sai carii vorii fi trămisi inaintea
accuin
inainte
mai
pusii
fi
a
de
fără
ii
cetăţian
ţii curţii juraţiloră pe uni
sațiune conform legii.
sau
Art. 106. Ori-ce concertare de m*ssuri contrarie legilor , făcută
aua
parte
veri-uă
de
are
deposit
corpuri
de
sau
prin adunare de individe
va
dânșii,
intre
undințe
corresp
ori
iune,
deputaț
prin
sai
publice,
torităţii
cellu
luni
şesse
de
şi
pucinii
îi pedepsită cu inchisâre de duo& luni cellii

nati la
multii , contra ori-cărui culpabile care va putea incă să fiă condam

interdicţiune pe timpi mărginită,
Art. 407. Dâcă prin unuli din midlocele expresse mai susii, sait conrii guvernucertati! măssuri contra executării Jegilorii „ saii contra ordinilo

lui, pedâpsa va fi maximuli inchisorii correcţionali.
e
Dâcă acestă concertare s'a făcutii intre autorităţile civili şi corpuril
pedepfi
voră
ori,
provocat
saii
autori
fi
voriă
militare saii şefii loriă, acei carii
ii
siți cu detenţiune, cei-alţi culpabili voră fi pedepsiţi cu maximulii inchisor
correcţionali.
PENTRU CĂLCARE DE ATRIBUŢIUNI DIN PARTEA AUTORITĂŢILORU ADMINISTRATIVE ŞI JUDECĂTORESC
Art. 408, Se vori pedepsi cu degradatiunea civică:

I. Judecătorii, procurorii şi substitutii lori, officiării de poliţiă, carii se

vorii fi amestecatii în exerciţiulii drepturilor puterii legiuitâre, sai prin
xeglemente carii cuprindii disposiţiuni legiuitâre, sati poprindu, ori suspendândi executarea unei saii mai multorii legi, sai: deliberândii assupra
punctului de a sci decă legile trebuescii a fi publicate sau executate.
II. Judecătorii, procurorii şi sub-stituţii lorii , officiării poliţiei judecătoresci carii vorit fi trecuti peste competinta lorii, poprindi executarea ordinilorii emanate dela administraţiuni, sau după ce ai permisii sait ai ordopati de a se chiăma in judecată administratorii pentru fapte relative la exer-

lori, vorii stărui in executarea actelori lorii, de si, de
funcţiunii
cițiuli
5
2,

către autorităţile compentinț, li Sa, notificatii anularea acellorii acte sau
existenţa unui conflicti.

DESPRE FALSIFICAREA DE INSCRISSURI PUBLICE ŞAU AUTENTICE ŞI DE COMMERCIY SAU DE BANCĂ
lui func„Art. 123. Ori-ce funcționarii sait officiării publici, in serviciu
prefacerea
sau
rea,
schimba
prin
ori
ire
plăsmu
ver-uă
face
va
țiunii selle,
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la ver-ună aciii, ver-uă scriere saii ver-uă sub-scriere prin arătare de alte
: pers6ne, Eră nu de celle adevărate, ori prin. scrieri adăogite in urmă in re
; gistru sail in alte acte publice terminate saii incheiate de mat "nainte,
„va pedepsi cu munca silnică pe timpii mărginitii,

„Art. 124. Assemenea se va pedepsi cu munca silnică pe timpii mărginitii, orl-ce functionarii saii officiării publicii, care alcătuindii inscrissut!
privitore la atribuţiunile funcțiune selle, va fi denaturatii cu viclenie substanţa sau circumstantele acestori inscrissuri, sau seriindi convenţiuni deosse-

bite de cele ce i Se vorii fi insemnată, sai dictatii de către părti, sail constatândii ca drepti adevărate fapte mincin6se, sait ca mărturisite lapte nemărturisite.
DESPRE FALSIFICAREA DE PASPURTURI, FOI DE DRUMU

ŞI CERTIFICATE.

Art. 136. Funcţionarul care va, fi liberaţii ui assemenea, fâie (de bolă
neadevărată), sciindii că numele pe care o dă este inchipuitii, se va pedepsi
cu închis6re de Ja trei luni până la duoi ani.
SUSTRACŢIUNI COMMISSE DE DEPOSITARIĂ PUBLICĂ

Art. 140. Orl-ce perceptorii, ori-ce funcționarii insărcinati cu percepțiu-

nea, ori-ce depositarii sau comptabile publici, care va fi deturnatit saii sustrassă Dani publici sai privaţi, saii efecte țânândi locii de bani, sait acte,
titluri și alte lucruri mişcătore, caril se vori afla in măinele lui, in puterea

insărcinărei sele, se va pedepsi cu reclusiunea, dâcă lucrurile deturnate
sau sustrasse vorii fi de uă val6re peste trei mir lei. ,

Decă valorile sustrasse sait deturnate sunt mai josii de tret mil let, pedepsa va îi inchis6rea de la unu anni până la duoi.
In ambele aceste casuri, condamnatulii va perde dreptul la pensiune şi
se va, declara incapabile de a oceuppa ori-ce funcţiune publică pe totă viaţa. Orl-ce judecătorii, administratorii, funcţionarii sau ofliciăru publici, care va fi stricati, desfiinţatii, sustrassii saii deturnatii actele şi titlurile, alle

căroril era depositarii sati carii, ?i se incredințaseră sail communicaseră in
virtutea funcţiunei selle, se va pedepsi cu reciusiunea, perdând şi dreptul
la pensiune.
Ori-ce agenţi sai insărcinaţi, ori al guvernului, ori a! depositariloră pu-

blici, carii voril fi culpabili de acell6şi sustracţiuni, vorii fi suppuşi la aceaşi
| pedspsă.

DESPRE NEDREPTE LUĂRI SEVERŞITE DE FUNCŢIONARII PUBLICĂ
Art. 141. Ori-carii din funcţionarii publici, ori-caril din ofâciării publici
sai insărcinații lori; ori-carii perceptori de drepturi, taxe, contribuţiuni,

bani, veniturt publică sau communali, precum şi ori-carii însărcinați din par.
tea perceptorelut, vorit fi ordinat să se percâpă, vorii (i ceruti, săi vori fi
primiti. ceea ce nu avea drepti alua saii mai mulți de câți ceea ce se cuvenea să ia ca drepturi de taxe, contribuțiuni, pani sau venituri, sau cu
simbrie ori apuntamente, se vori pedepsi funcţionarii şi ofliciăril publici
cu minimulii reclusiunii; 6ră insărcinații lori, “cu inchiscrea de la şesse

luni până la duoi anni.

Culpabilii se voriu ossândi incă Şi la, uă amendă de uă a patra parte cel

multi, şi de a duot-spre-decea parrte cellii puțini din summa restituțiuni-

Art. 142. Orl-ce funcţionarii, officiărit publici sai aginte allu guvernului, care, saii făcişii, sai prin acte simulate, saii prin interposiţiune de

persone, va fi luatii saii primitii ver-unii interessii Gre-care în acte, adjudecaţiuni, intreprinderi, sati regii, cu a cărori administrare sai priveghiere
totală saii parțială, este saii a fosti însărcinați in timpulii săverşirii faptei,
se va pedepsi cu inchis6rea de la şesse luni până la duoianni, şi cu amendă

care nu va trece a patra parte, nici va fi mai mică de a duoa-spre-decea
parte din restituțiunile şi desdaunările ce va trebui a plăti.
Către acestea se va, declara necapabile pentru totă-d'a-una a mai occupa
functiuni publice.
Acell6şi pedepse se aplică şi orl-cărul funcționarii saii aginte allu guvernului, care va fi luati ver-unii intezessii in ver-uă pricină intru care ellii va
fi fosti insărcinatii de a ordonanța vă plată sait liquidare de bani.
DESPRE MITUIREA

F UNCŢIONARILORU

PUBLICI

Art. 144. Ori-ce funcționari de ramulit administrativi sau judecătoresci, ori-ce aginte saii insărcinatii all unei administraţiuni publice, care
va fi primiti: saii va fi pretinsii daruri sau presenturi, sati care va fi accep-

tatii prommisiuni de assemenea lucruri, spre a face sai sprea nu face unii
actii, privitori la funcțiunea, sa, fă şi dreptu, deră pentru care parfi determinatii de lege uă plată, se va pedepsi cu maximumit inchisorei şi cu amen:
dă induoită a valdreilucrurilorii primite sai făgăduite, fără ca acestă amen-

dă să potă fi mai mică de câti duoă sute lei; €ră banii saii darurile, oră val6rea, lori, se va lua pe sâma ospiciilorii sait caselorii de bine-facere alle

localității unde sa commisii mituirea.

EI nu vorii mai putea, occuppa funcţiune publică şi vori perde dreptulii
la pensiune.
ABUSU DE PUTERE

IN CONTRA

PARTICULARILORU

Art. 148. Ori-ce funcţionarii care, in exerciţiul, sait cu occasiunea
funcţiunii selle, va maltrata, prin ofense orali pe uă personă, se va pedepsi
cu inchis6re până la ş6sse luni.
„ Acellii funcţionarii se va putea declara necapabile de a occupa funcțiuni
publice de la uni anni la trei.
Art. 149. Ori-ce funcționarii care, afară din casurile şi formele prevădute de lege, va arresta saii va ordina a se arresta, uă pers6nă, sail care va

prelungi intr'unii modi nelegale ţinerea lui la inchisore, se va pedepsi cu
de la trei luni in susii şi se va putea incă declara de necapabile,
inchisore
dela unii anni până la trei, de a orcupa funcțiuni publice.
” Dâcă arestarea nelegală a ținutii mai multi de trei dile, minimulu pedepsel va fi de patru luni şi se va declara necapabile de a mai occupa func-

țiuni publice de la unii anni: la trei anni.

Decă arrestarea nelegală va ţinea mai multii de vă lună, ossânda va fi

maximului inchis6rei.
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In aceste din urmă duoă casuri, funcţionarulii va, perie şi dreptul la
pensiune.
Art. 150. Ori-ce funcţionarii care, „în instrucţiunea causelor correcţionale
ori criminale, va fi intrebuințatii sau va, fi ordonati a se intrebuinţa” casnă

spre a sili pe bănuiţi a face mărturisiri sai declaraţiuni, se va pedepsi cu
maximulii inchisorii, fără, a se apăra prin acâsta de alte pedepse mal mari

pentru răniri saii lovituri prevădute de lege.
Art. 151. Ori-ce funcţionari administrativiă sai judecătorescii, orl-ceofficiări de justiţie sai de "poliţie, ori-ce comandante sau aginte alu forței pu-

blice, care se va introduce in a sa qualitate in domiciliulu unui cetăţianiăi ,
in contra, voinţei acestuia, afară de casurile prevăgute de lege şi firă for.
malităţile ce ea prescrie, se va, pedepsi cu inchisâre de la sesse “dile până
la trei luni şi cu amendă de la cinci-deci până la uă miă lei, “avându-se insă

în vedere aplicarea $ 2 dela art. 99.
Art. 152. Ori-ce judecători sau autoritate judecătorescă, ori-ce administratori sau autoritate administrativă, care sub pretexții de tăcere sai
de nedesluşire a legii, va, denega dreptatea ce este datorii părţilori ce ?i

vorit fi cerut?0, şi care va fi stăruiti in denegarea sa chiar in urmă de prevestirile sau ordinile ce va fi primiti de la, superiorii săi competintă, se va
putea, urmări şi pedepsi cu amendă de la uă sută până la uă miă lei, şi se
va, declara necapabile Wa occupa funcțiuni publice de la unii anni până la |

trei anni.
Art. 153. Ori-ce funcţionarii, care va executa uă pedâpsă ce nu afostii
pronunciată, de judecată, sait care o execută peste măssura prevădută de
judecată, se va pedepsi cu inchisdrea.
Art. 154. Ori-ce functionarii insărcinatit cu urmărirea, crimelori şi delictelorii, sait cu executarea pedepseloru., care cu scopii de a sustr age pe
uni individ dela uă pedepsă legală, nu va urmări crima sau delictul, saii

care nu execută pedâpsa pronunciată, ori execută uă pedâpsă mai mică
de câtii cea pronunciată de judecată, se va pedepsi cu inchis6re saii cu
amendă de la uă sută până la trei mii lei, şi se va, declara necapabile, dela
ună annit până la trei anni da occupa funcțiuni publice.
Art. 155. Ori-ce funcţionari care, de la Sine in contra legii fără competinţă şi fără a midloci uă i hotărâre a autorității competinte, va depossede
pe “uni par ticularii, se va pedepsi cu inchis6re, şi se va declara necapabile
de a occupa, funcțiuni publice de la uni anni până la trei anni.
Art. 157. Ori:ce funcţionari superior it care, prin amăgire, va face pe
subordonații săi de a committe uă crimă sait unii delictii în exer citiulii fune-

țiunii lorii, sai care, cunoscândii assemenea crime sait delicte din partea
Subordinaţilorii săi, le iolereză,, se va pedepsi cu pedepse
lori crime sait acellorii delicte.

aplicabile acel-

ABUSU DE AUTORITATE IN CONTRA LUCRULUI PUBLICI
Art. 158.

Ori-ce functionari publicit, ori-ce aginte sai insărcinati ali

guvernului de ori-ce gradii sait stare, care va cere saii va or dina , va face
a se cere, sai a se ordina mişcarea sait intrebuințarea forței pullice in
contra execuţiunii unei legi, in contr aper cepțiunii unei contribuțiuni legali,
saii in contră execuţiunii unei ordonanţe sau mandatu ali justiției, sait in

contra ori-cării alte Ordini a autorității legitime, se va pedepsi cu reclusiu-
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nea, 6ră dâcă uă assemenea, cerere saii ordine a isbuliții a se şi pune in

lucrare şi a produce efectii, pedâpsa va fi maximulii reclusiunit.”
Art. 159.

Pedâpsa hotărâtă in
i articolul de mai susu nu va inceta de a

se aplica la funcţionaruli, agintele sai insărcinatulit ce va fi săverşitii assemenea infracţiune din ordinea mai marilor sti, afară numai d&că acestă
ordine se va fi dati de către acei mal mari, în casuri de a lorii competință
-şi pentru care acellu funcţionari sai aginte era, datorii să arte supune-

rea deerarchie.
Art. 180. Dâcă in urma acellorit ordini sai cereri, vorii nasce alte crime suppuse la. pedepse mai mari de câtu celle expuse la art. 158, aceste
pedepse mai mari se vorii aplica funcționarilorii, agentilori sai insărcinațilorii culpabili de assemenea ordini sai cereri.
DESPRE

OARE-CARIĂ

DELICTE

PRIVITOARE
CIVILE

LA ŢINEREA

ACTELORU

STATULUI

Art. 1461. Officiărit statului civile, saii carii nu voru fi inscrissii actele
civili, sau carii le voriu fiinscrissu pe fot libere €ră nu in registrele destinate spre acestit sfârşitit, se vorii pedepsi cu inchisdrea de la uă lună pânăla
trei şi cu uă amendă de la ciaci-deci până la, duoă sute lei.
Art. 162. Officiărulii statului civile, care nu se va fi assigurati mai ântâiu

despre fiinţa consențimântului tatălui, mamei sai altorii pers6ne, cerute
de lege pentru validitatea. căssătoriei, se va pedepsi cu inchis6rea de la
duot până la şâsse luni, şi cu amendă de la uă sută până la una miă cinci
sute lei.
EXERCIŢIULU

AUTORITĂŢII

PUBLICE ANTICIPATE
CONTRA LEGII

SAU

PRELUNGITE

IN

Art. 1463. Funcţionarulii publici care va intra, in lucrarea, funcţiunii
s6lle până anu depune jurământului ceruti, se va pedepsi cu amendă. egală
cu onorariulii pe uă jumătate lună, neputendii nici-uă-dată occupa acea

funcţiune fără a depune jurământuli cerutii.
Awt. 164. Funcţionarulii care, fiindii suspensii sai destituită, nu va
inceta din lucrarea tanețiunit slle, precum şi funcționarulii allesit peuni

timpii care va, fi exerciiatii funcțiunile selle după ce a fostii inlocuiti! cu
altulii, se va, pedepsi cu inchisrea de la duot luni până la uni annii, pădindu- se totii intr'unu timpi şi disposiţiunile art. 83").
DISPOSIŢIUNI

PARTICULARE

Art. 165. Afară din intemplările in care legea hotărasce

pedepsele

pentru crimele ori delictele s"verşite de către funcţionarii publici, acei
funcţionari carii voru fi participatii “la alte crime sai delicte, a cărori prive-

ghiare sai: infrânare era pusă assupră-le, se vorii pedepsi după cum urmeEză;:
De va fi ver-uni delictii, se vori supune la maximulii pedepsei hotărâtă,
delege pentru acellă delictii.

De va fi uă crimă, se va, ossândi la, maximulii pedepsei dictată de lege
pentru acea, crimă, afară, de casulii când crima, va, atrage după sine aplica-

rea muncei silnice pe timpii mărginitii, in care casii pedâpsa i se va aplica,

fără nici uă agravaţiune.
1) Acestă art, 83 prevede pedâpsa muneei

silnice pe timpii mărginită,

„60

REFUSU DE SERVICIU DATORATU LEGALMENTE

Art. 190. Oril-ce comandante saii ofiicizrii de oştire, precum şi ork- ce
funcţionarii ce are forţa publică, care, după legala cerere ce ?i se
va face de către uă autoritate civilă, nu va voi a intrebuinţa puterea ce are
sub ordinile selle, se va pedepsi cu inchisăre dela cinci-spre- -dece dilepână

la duo& luni, indatorându-se a plăti și pagubele ce vorii fli resultatii din
acestui delictă.
ATENTATE IN CONTRA BUNELORU MORAVURI
Art. 274. Se va pedepsi cu detențiunea de minimumii cinci anni pers6na aceea care fiindii căssătorită, se căssătoresce din noii mal "nnaintea
desfacerii căssătoriei cellei precedinți, decă acea căssătorie va fi fostit va-

labilă.
Assemenea se va pedepsi şi acella care, nefiindii căssătoriti, se căissătoresce din nou cu uă persână căssătorită, şi pe care o scia că era căssătorită.
Acâstă pedepsă se va aplica şi preotului sai ofâiciărului statului civili,
care cunoscendu că uă persână este căssătorită, îşi dă concursului ministe.

rului săii, la uă nouă căssătoriă a acelle€şi persone.
Art. 378. Acela care nu execută măssurile prescrisse de guverni relative la isolarea, priveghiărea sait la poprirea de a importa spre a preintâmpina introducerea sati intinderea epizootiei, se va pedepsi cu inchis6rea până la uni anni cellu multi.
Eră d6că in urma unei assemenea infracţiuni se vor fi molipsiti
pedâpsa va fi inchisdrea de la uă lună până la un anni şi jumstate.

vite,

CONTRAVENŢIUNI POLIŢIENESCĂ ŞI PEDEPSELE LORU 1)
CAPU
PENTRU

I.

PEDEPSE

Art. 381. Pedepsele polițienesci suntii:
1. Inchis6rea;
9. Amenda;

3. Confiscaţiunea de 6re-cari lucruri ce se voriă fi prinsă.
Art. 382.

Pentru abaterile polițienesci, inchis6rea nu va. putea, îi mai

pucină de uă qi, nici mai mare de cinci dile, după ossebirile ce se vori ar&ta mai josu.
Dilele de inchisdre voră fi de duot- deci şi patru ore pe deplinii fie-care.
Art. 383. Amenda pentru abaterile” poliţienesci, va fi de la cinci până la

duo*-deci şi cinci lei, după deossebirile ce se Vor i arta mai josă. Amendele se vorii lua in folosulii communei unde s'a, comisii contravențiunea.
Art. 384. Tribunalele poliţienesci, vori putea in casurile prescrise delegiuire, să hotărască, confiscaţiunea sait a tucrurilorii prinse in fapte de abater, sait a lucrurilor pr ovenite din abateri, sau a lucrurilor ori a instrumenteloriă carii au serviti, ori era a, servi spre săverşirea abaterii.
1) A se vedea art. 164 de la prucedura

codului penali, trecuti mai "nainte,

-6l

CAPU II.
CONTRAVENŢIUNI ŞI PEDEPSE
SECTIUNEA

|.

ANTEIA CLASSA

Art. 385.

Se vorii pedepsi cu amendă de la cină până la decelel:

să drâgă sau să măture
4. Cer ce nu vorii ingriji să ţină in bună sare,
foci);
află
se
unde
locii
altii
ori-ce
sait
coşurile (ogâcurile
şi
călca ordinea guvernului ce popresce de a da pusci

2 Cei ce vorit
in Gre-cari! locuri;
pistole prin oraşe şi terguri, saii focuri de artifiție
-unde acâstă ingrilocurile
la
ulițele
curete
să
îngriji
3. Cei ce nu vori
jive este dată pe sema locuitorilori ;

pe densele,
4. Cel ce vorii impedica circulaţiunea stradelorii punendă
impedică
carii
lucruri,
alte
ori-ce
sait
materialuri
fără neapărată trebuință,
n6plumina
a
ingriji
vorii
ori impucin6ză libera trecere, precum şi cei ce nu
ce
dânşii sau găurile
tea cu felinare materialurile ce vorii îi grămădite de

voria fi săpatii lângă strade şi piete publice;
auto5. Cel ce nu se vorit supune Ordinii ce li se va da de către ver-uă
prâstă;
stare
in
zidiri
dărăme
să
ritate competinte, ca să drâgă sai
fi de
caril voru
6. Cel ce vorii arunca inaintea locuintei lori lucruri,
sănătatea;
natură a vătăma prin căderea saii putorea lori

sau
1. Cei ce, fără a fi provocată, vorii fi rostitiu in contra, cul-va injurii,
302;4)
şi
299
articolele
dela
prevădute
cele
din
afară
alte cuvinte ocărâtâre,
după
8. Cei ce nu voră ucide omidile prin grădini sau pe locuri sădite

commoşiY, când se va pune uă assemenea, indatorire de către autoritatea
ei;
coprinsul
toti
in
petinte şi se va publica

puturâse;
9. Cei ce cu nesocotință vori arunca assupra cul-va lucruri
către putede
lege
după
făcute
10. Acel carii vorii călca regulamentele

;
rea administrătivă, sait de către autoritatea municipale saii communale
sait
culegând
14. Aceia caril, afară din casurile de furtăi, se vori prinde
mâncând chiar pe loci, fructe alle altuia;
12. Acella care, fără drepti calcă și vetimă sait cu piciorulă sau cu vita
holdele altuia;

13. Acei carii in publici vorit maltrata dobitcele saii le va supune la po:
veri mai pre susii de puterea loril.
Art. 386. Sc vori confisca incă şi objectele de artificii in casulu prevădutu de aliniatuli all duoilea all art. 385.
Art. 387. Pedepsa inchisori de la uă di până la duot dile, se va putea
aplica pe lengă amendă după circumstante, in contra cellorii căduti in con-

traventiunea prevădută la aliniatul 2 alu art. 385.

.

Art. 388. La iniemplare de recidivă din partea cellorii menționați intPacâstă sectiune, osândiţii se voră supune la inchis6re de trei dile.

.

SECȚIUNEA
A

DUOA

II

CLASSA

Art. 339, Se vorii pedepsi cu amendă de la dece până la cinci-spredece lei:
ingriji
1. Birtaşii, hangii şi orl-ce assemenea inchiriători carii, nu vori

ea textului aces1) Nu este de importaneiă pentru consiliile communall eunâscer
este că nu -priveseii pe :
Unde se citeză assemenea articol, decă nu se notedii,
consiliile communali.

tori articol.

„am

liberă, spre trecerea cellorii-alte trăsuri ce vorii umbla pe acel€şi strade
Sau drumuri.
3. Cei ce vorii da drumulă sait vori lăsa să “i alerge cail, dobitocele de

trasi, de poveră, saii de călărie in intruli unui loci locuită,
4. Cel ce umblândii

cu trăsuri prin stradele oraşelorii, sait nu'şi vori

păzi rândul, ort voră alerga prea iute.
„5. Birjariă şi cei cu diligenţe publice carii nu voru avea numării la trăsura lori, ori- carii vorii lua plată mai mare de câti cea hotărâtă.
6. Cei ce vori aşeda, pe strade, pe drumuri, in pieţe sai bălciuri, jocuri

de lotărie sau ori-ce altii joci de norocii.

7. Cei ce voră vinde băuturi prefăcute, fără apărare de osânda hotărâtă
Ja întemplare când acele băuturi vori fi amestecate cu materii vătemătâre
sănătăţii.
8. Cei ce voriă lăssa, să îmble liberi nebunii sasi furioși, cari! voru fi sub

paza lorii, sai! vorii da drumulu la dobitoce făcătore de rău, precum şi cei
ce vori ațâța saii nu vorit opri cânii lori, când se pornescii assupra, trecă-

toriloru, şi “chiar de par fi resultatit dintr acâsta, ver-uni rău saii ver-uă
pagubă.
9. Cei ce vorii arunca petre sau alte lucruri tari, ori gunde pe casele,
zidurile şi imprejmuirile altuia, sai in grădini ori imprejmuiri străine, precum Şi cei ce cu voință vorii arunca lucruri tari saii puturâse assupra cul-va.
10. Acei caril fără drepti voră intra in grădinile altuia, când suntu pe piciori sai in viile ori grădina altuia, când fructele sunt c6pte sai aprope de
câcere.

14. Cei ce nu vorii da ajutorulii ce i se va cereia întâmplare de înecăciune, de aprindere, de tălhării, jefuiri, flagrantă delictii, clamâre publică
sau alte assemeni nevoi.
12. Ce ce vorii pune spre vândere lucruri de mâncare stricate, clocite
saii vătămătere ori pâme crude.

Art. 390. Se va putea, după impregiurări, pronunţa, afară din amendă,
oa.

i inchis6rea până la trei dile cell multi la casurile prevădute de aliniat,

, 3, 4, 7 Şi 9, all art. 389.
“Art. 391. Se vori confisca:

1. Mesele, instrumentele şi gătirile de jocuri, sai de loterii aşedate pe

strade, pe drumuri şi prin locuri publice, precum şi bani! ori lucrurile de
loteriă, propuse jucătorilorii.

9. Btuturile prefăcute ce se vorit găsi a fi alle vengătoriloră se voră vărşa.
3. Scrierile sai gravurele in contra bunelor moravuri, se vorii rumpe şi
se vorii desființa,
4. Lucrurile de mâncare stricate, clocite, saii vătămătore şi pomele Cru-

de se vori lepăda.
Art. 8392. La intemplare de recidivă din partea celloru menţionaţi iIDtPacâstă secțiune, osânda va fi inchisorea de cinci dile deplină; 6ră pentru
cei menţionaţi iin paragrafului allu 6, art. 389, de vorii cădea, in recidivă,

a
i EZN
DETORII

să incrie indată intrunu registru regulatii, numele, prenumele, data intrării și a, eşirii a ori-cării persâne in casele lori, precum şi cei ce nu vorii infăcisa assemenea registru, când li se va cere "de dregaloril competinţi.
3, Cărăuşii, chirigii şi ori-ce conductori de trăsuri sau de dobitâce de
povâră, carii nu vorii sta totă-la-una lengă caii sau dobitâcele lori, nu
vorii ţinea uă parte a stradeloria saii a drumurzorii, ca să lase pe cea-altă

0
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fapta lorii se va, socoti delictii, şi se vorii pedepsi cu inchisdre de la şese
dile până la uă lună, ori cu amendăde la duot-deci şi şese până la duo
sute lei.

SECŢIUNEAII.
A

TREIA

CLASSA,

Art. 393. Se vorii pedepsi cu amendă de la cinci-spre-dece până la duo&|
deci şi cinci lei :
4. “Cer caril afară de intâmplările prevădute la art. 352 până la art 380
inclusivi, vorit causa. cu voință pagubă la proprietățile mișcătore alle altuia.
2. Cer ce vorii causa morte sait răniri dobitâcelori

altuia prin lăsarea

fără padă de nebuni sai furioşt, ori de dobitâce făcătore de rău, sau prin
repediciunea ori reua conducere a trăsurilorit, orl prin covârşitârea, lori
povară sai a cailorii, a dobitâceloră de trasi, de povară sau călărie.

3. Cel ce vorii causa acelâşi stricăciuni prin intrebuințare de arme cu
ori fără cuviinci6să padă sait prin aruncare de petre ori de alte
nedibăciă,
lucruri tari.
4. Cel ce vorii causa acel6şi stricăciuni saii pericole prin invechirea, d&-

răpănarea şi nedregerea saii neţinerea în bună stare a caselorii ori a clădi-

rilorii, sait prin astuparea stradeloriă, ori prin vre uă, săpătură sait prin orice altă lucrare făcută pe strade, pieţe sau locuri publice ori lengă densele,

fără a fi luatii despre acâsta nici uă măsură de padă, nici să fi pusi trebu-

inciosele semne.

5. Cel ce vorii avea dramuri sait măsuri mincin6se in magasinele, in
prăvăliile sai casele lorii de negoți, saii in terguri or pălciuri fâră a fi apăraţi cu acesta de ossândele corecţionali otărâte pentru denşil când vorii intrebuinţa assemenea mincin6se dramuri sau măsuri.
6. Cei ce voră întrebuința alte dramuri sai măsuri de câtii acelle prevă-

dute de legile in vigore.

1. Brutaril, măcelarit şi luminărarii, carii vor vinde pâne, carne sau lu-

minări cu preţii mal mare de câti cellii otărăti şi publicată, ori cu lipsă de

dramuri, ork de calitate mat prostă de cât cea cuvenită şi hotărâtă.
8. Acel carii causeză sait contribuescii a causa sgomotii sai larmă n6ptea, turburând cu acâsta liniscea locuitorilori.
9. Cei ce vorii deslipi sai vorii rupe cu cuget răi afiptele lipite din ordinea autorităţilor.
"40. Cel ce vorii strica, ori în ce chipii drumurile publice sait vorii lua locii
din lărgimea lori.
14. Cer ce vori tăia lemne dintruă pădure poprită ori vor ridica, printascunsii lemne tăiate, saii cărbuni, precum şi acel carii fără a fi autori-

sati, vorii ridica de pe drumurile publice, brasde, pămenturi sai petrişii
sau carii voră fi luatiă, de pe locurile ce suntii proprietăţi alle comunelorii,
pământuri sai alte materialuri.

12, Cei ce vorii rupe oră strica instrumente de agricultură, surle ori co-

libe ale pasnicilorii.
Art. 394. Se va putea, după impregiurări, pronunța, pe lengă amendă, şi pedepsa, inchisorii până la cincă dile cell multii, in contra acellora
ce se vorii afla in casurile prevădute la, aliniatele 2, 4, 5, 6, 1 şi 8 de la
|
art. 393.

|

o
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Art. 395.

in6se, pre
Se vorii confisca incă ramurile şi măsurile minc

prevădute de legile in vicum şi dramurile sai măsurile ossebite de cele
|
gore.
re de recidivă din partea cellor insemnaţi intr'ampla
intâ
La
896.
Art.
una la inchisore de cinci
câstă secţiune, culpabilii se. vorii supune totii-Va
dile.
o

MAI SUSU.
DISPOSIȚIUNI COMMUNE LA CELLE TREI SECŢIUNI DE

ute de cartea a TI,
Art. 397. Este recidivă la tâte întâmplările prevd
vreuă altă abapentru
re
hotărâ
când, in contra celui abătutii, se va fi dati
de la, darea ae
socotit
luni,
ce
pre-de
duot-s
de
e
tere poliţien6scă în curger
ju-

i săvârşite în ocolul
celei hotărâri până la săvârşirea celei din noii abater
ridicţiunei aceluiaşi tribunalii,

398.

DISPOSIŢIUNI GENERALĂ.
din
Sunti şi remânii abrogate tâte legiuirile penall anteriori

Art.
le de pressă ce ce se
România, afară de dispositiunile privitore la delicte

prevădii în legea de pressă, din anul 1862.
codice, nu se
Art. 399. Nici una din pedepsele prescrise prin acestii
toresci comjudecă
ăţile
autorit
către
de
dată
rea
va putea aplica, fără hotărâ
”

petenţi.

DISPOSIŢIUNĂ TRANSITORIIdupă şese luni
Art. 400. Acestii codice va fi obligătoriii şi se va aplica
de la data, promulgării iul.
_

CODICELE

DIO:

DE PROCEDURA

CRIMINALA )

—

(1864)

DISPOSIȚIUNI PRELIMINARII
publică se intentă, saii in urma, unei denunţiări,
cea
ea,
Acţiun
Art. 5.
funcţionarului comsail in urma unei plângeri, sa din propria iniţiativă a
petinte a o intenta,.

funcționarulii
Denunţiarea se numesce incunnosciințarea, făcută către competinte,
narii
funcțio
cu ministerulii publică, de uni alti
inatii
2

insăre

a legii penale”).
_Saii de veri-care particularit, despre veri-uă călcare
1), Art,

246, 247,

249—251,

254—257, 268—2177, 279—283, 305 şi 318 din acesti

e
codice de procedură criminală cu modificațiunile introdus

la art, 271, 272, 277

prin art.
283 prin legea de la 7 Aprilii 1867. suntii abrosați și inlocuiți
247 din lzgea pentru formarea, curţilorii de juraţi.
de
Assemenea şi art. 550—512 din acesti cudiee

procedură eriminală,

și

246 și
suntă

ră civilă.
abrogaţi şi înlocuiţi de art. 287 din codicile de procedu
agenți al poliției judi-.
2), Primarii ca auxiliari aj ministerului publici saii ca
de articolii
ciare, aj competința prevEdută de acesti articol.

ce urmeţiă.

Acâsta, se explică
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a
DESPRE POLIŢIA JUDICIARĂ
Art. 13. Poliţia judiciară urmăresce” descoperirea crimelorii,
delicteloră și contraventiunilori , adună probele despre densele şi
dă pe făptuitorii lori in judecata tribunalelorit insărcinate cu aplicarea
pedepseloră.
Art. 14. Poliţia judiciară va fi exercitată ; Sub autoritatea
curțilorii de
appeli, şi după distinctiunile următre:
I. De comissarii şi sub-comissarii de poliţie ;

II. De ministerul
dețiane;

publicit de pe lengă tribunalele corectionali sai ju-

ÎIL. De officiării şi sub-officiării de dorobanţi și de gendarmi;
IV. De judecătorii de instrucțiune ;
:
V. De primarii şi de adjutorii lori;
VI. De sub-prefecţii şi de adjutorii lori.
Art. 15. Prefecţii de judete şi prefecții de poliţie voră putea
să facă ei
inşii sai vorii indatora pe officiării polițici judiciare, ca fiă-carii
din ei, după
competința ce are, să facă tote actele necessaril spre constatarea
crimelorii,
delicteloru
sid contravențiunilori, şi să trădea pe autorii lori tribunalelori
.
.
insărcinate a'i pedepsi,id conformii- art. 13 de mai EN) Susu,y

DESPRE PRIMARI, ADJUTORI DE PRIMARI, DESPRE COMISS
ARII DE POLIŢIA ŞI
DESPRE SUB-PREFECŢI

Art. 16. Comissarii de polițiă, poliţaitin oraşele unde nu suntii
Comissari;

€ră in communele unde lipsesc şi unit şi alţii, sub-prefecţii
şi adjutorii,

primarii şi in lipsă-le, adjutorii lori, vorii urmări descop
erirea, contraventiuniloră polițiănesci.
EX voră primi raporturile, denunciările şi plângerile
atingătore de con-

travențiunile politiiinesci.

EI vori face procese-verbali, in carii vorii arăta natura
şi circumstanţe.
le contravenţiuniloră, timpulii şiloculă in carii vori fi fostă
commisse, probele şi indiciele ce arii veni in greutatea cellorii presup
uşi culpabili.
Art. 19, In communele unde este ună singuri
comissariă de poliţiă,
decă acella se află impedicaţii pentru cuvinte
legitime, primaruli communei sau in lipsă”, adjutorulii săi, 21 va suplini pre
cătii timpă va ținea
împedicarea.
Art. 20. Primarii communelori, sau, in lipsă-l
e, adjutorii lori, vorii da
tribunalului sau judecătorului politiănescii, după
localităţi şi impregiurări,

conformii cellorii prescrisse în art. 139 Şi următ
orele *), tote actele, objectele şi informările , in termenii de trei dile cell
multi, coprindendu-se in
acestui termenui și diua in care
au făculii cercetarea,

1). Eată textul acestori articoli:
„Art. 139. Sunti considerate ea contravenţiuni
disposiţiunile cărei a patra din codicele penală, potipolițiănesei faptele carii, după
să dea locă sati la, uă amendă,
de lei duo&-deci şi cinci și mai puținii, sai la
uă închisâre de cinci dile sai mai
puţinii, fără a, deosebi dâcă, eu ocasiunea unei
assemenea, infracțiuni s'a făcutii
Sali nu confiscarea luerurilorii apucate, și ori-care
valârea acellorii lucruri,“
„Art. 140. Cercetarea și judecata contravenţiunileriiar fipolițiănesei
suntă attribuite,
după distincțiunile mal josi stabilite:
”
,
»4) 'Tribunaleloră polițiănesci proprii disse in Bucuresci
și in oraşele unde assemenea tribunale se vorii maj institui;
|

„b) Poliţailoră in orașele unde nu suntii tribunale polițiănesci
propriă dise;
rarali;
29) Primazilori

„€) Sub-prefecţilori, in communele

.

'
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DESPRE

COMPETINŢA

MINISTERULUI PUBLICĂ INTRU
POLIȚIA JUDICIARĂ

CATU

SE ATTINGE

DE

Art. 24. Procurorii de lângă tribunalele de ântâia, instanţă şi toţi ceialți officiări ai poliţiei judiciare, vorii avea, in exerciţiuli funcţiunilorit
Jori, dreptulii de a cere nemidlocitii adjutorulii puterii publice.
MODULU

DE PROCEDERE ALLU PROCURORILORU DETRIBUNALE IN EXERCIŢIUL. U
FUNCŢIUNILORU LORU

Art. 28. Ori-ce autoritate constituită, ori-ce functionari sai ofliciării
publici care, in exercițiuli funcţiuniloriă slle, ar lua cunnoscinţă de vreuă crimă sau "delict, Va, fi datorii dea informa indată pe procuratorulii

tribunalului in a cărui circumscripțiune se va fi commissii crima sai delictuli, sait pe procuratorulii de l&ngă tribunalulii unde prevenituli Sar putea.
afla, şi de a transmite acestui magistraţii tote informările, procesele-ver-

hale şi actele relative la faptulii incriminati.

Art, 29. Ori-cine va fi avutii ocaziune de a cundsce prin sine insuşi vre

unii atentatii, fiă in contra siguranţei publice, fiă în contra vieţei sai pIo-

prietăţii cul-va, de assemenea va, îi datori să informeze pe procuratorulit

locului faptului, sai pe pro curatorulii locului unde prevenitulii se va putea

alla.
Art. 30.

Denunţiările vorii fi redactate de denungiători, sai de unii

imputernicitii din parte-le speciale pentru acesta, sait de procur atorulti
tribunalului după cererea denungiătorilorii.

Elle vori fi totii-da-una sub-scrisse de procuratorii pe fie-care f6iă și de

denunciători sau de imputerniciţii lori.

Dâcă denunţiătorii sai imputerniciţii lorii nu sciii saii nu voescil să subscrie, procuratorulii. va face menţiune de acesta.
Procuraţiunea va rămânea totii-d”a-unaalăturatăla actulii de denunţiare,
și denuniătorulii va fi admisi a scâte copiă după actuli săi de denunțiare.

Art, 31. In tâte casurile de delict flagrante, dâcă faptul va, îi de

natură a trage după sine uă condamnaţiune

criminale, procuratoruli tri-

bunalului va merge fără nici uă intărdiere la facia locului spre a face procesele-verbale necesarie,

pentru a “se constata fiinţa şi starea corpului

delictului, starea locului şi spre a primi declarările persâneloriă carii aril
fi fostu faciă, sau carii arii avea informări de dată.

Procurorulit va insciinţa, de mergerea sa pe judecătorulii de instrucțiune,
fără cu tâte acestea, a fi datorii sli ascepte spre a procede.
Art. 82,

Procurorulii va putea incă, in casulu

articolului precedinte ,

să chiăme la procesulii săi verbale pe rude, vecini sait pe 6menii casei,
pe carii”i va crede in stare să dea lămuriri assupra faptului, va primi declarările lori pe carii numiții le vorii sub- -serie ; declarările primite in urma.

rea acestui arlicolii şi a, articolului precedinte, vorii fi sub-scrisse de părți.
eră nesciindă sait nâvoindă a le sub-seri, se va, face menţiune de acâsta.
Art. 41. Procesele-verbali ce va face procurorulii, in virtutea, articolelorit precedenţi, voru fi redactate in fiinţa şi cu sub-semnătura, commissaului de poliţiă ali communei unde Sa coimmissii crima sai: delictulii, sati

a sub- prefeciului ori a adjunctului său, sau a primarului ori a adjutorului
stii, sait a duoi cetăţiani domiciliaţi in aceeaşi commună.
Va putea cu tote acestea procurorulit să facă procesele-verbale fără asistenţa de marturi, când nu va fi putinţă să sii procure indata.
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Pie-care f6iă a, procesulu-verbale va fi sub-scrissă de procurator şi de
personele carii voria fi assitatii la, facerea lui, la casii de nevointă sai neputință din parte-le de a sub-scrie, se va face menţiune de acâsta, in procosulit-verbale.
DESPRE OFFICIĂRII DE POLIŢIĂ AUXILIARĂ Al PROCURORELUI
Art. 46. Sub-prefecţii și adjutorii lori, primarii şiş adjutorii lorii, comissarii de politiă şi politaii, ofliciării şi sub-officiării de dorobanţi şi de gendarmi, voriă primi denungiările crimelori şi delictelorii commisse in locu-

rile unde? şi exercită funcțiunile lorii obicinuite,
Ei vori căuta să descopere crimele şi delictele commisse in circumscriptiunea lori, vori face procese- -verbali sprea constata
tele, timpulii, loculit delictului, precum şi probele şi
pututii aduna.
Art. 47, In casi de flagrante delicti, ci vori face
vorii primi declarările marturilorit, vorii face visitele

naţura, circumstanindiciile ce vori fi
procesele- verbale,
şi alte acte carii, in

arătatulu casu , suntii în competința procuratorului, t6t& acestea, după formele și reg ulele intocmite la capul «Despre, ministeriulii publici. 21)
Art. 48. Primarii şi adjutorii lori voră primi assemenea, denungiările
si voru face actele enumerate in articolulii precedinte, conformându-se acelioraşi regule,
Art. 49. Când, pentru indeplinirea functiunilorii mai susi arătate, se
vorit prosinta și ofiiciării enumeraţi in articolele precedinti și procuratorul,

acesta va [i competinte a face actele atribuite politiei judiciare, dâcă ofliciării susă numiti "i vori fi apucatii inainte, procurătorulii va putea saii să
urmeze procedura ellii insu "si sait să autoriseze pe ofliciărulu care o va fi
inceputii ca să o urmeze.
Art. 50. Procuratorulii, aflându-se in exercitarea ministerului stii pres-

erissti prin art. 31%), va putea, decă va judeca folositorii şi necessariit, să
insăreineze pe unulu din ofliciării poliţiei auxiliare a face uă parte din actele
de competința sea,

Art. 54. Ofliciării de poliţiă auxiliară, vori trămite fără intârdiere denungiările , procesele-verbali şi alte acte făcute de densii in casurile de

competința lori, la procuratorit, care va fi datorii a examina indată procedurile şi a le transmite la judecătorulit de instrucțiune, impreună cu requisitiunile ce va judeca de cuviinţă a face.

"Art. 52. In casurile de denungiare de alte crime sait delicte de câti
celle ce sunti insărcinați a constata ei inşii Wa dreptuli, ofiiciării de poliţiă,
judiciară voră transmite și ei la procuraiorit denunciările ce li se voru fi

fâcutii, şi procuratorulii “li va da judecătorului de instructiune impreună
cu requisitoruli stu.
DESPRE PLANGERI
Art. 61. Plângerile adressate către procurorii, vorit [i transmise de
densulii la judecătorulii de instrucțiune, impreună cu requisitorulii stu;
celie adressate către ofiiciării auxiliari de poliţiă, vorii fi (rămisse de aceştia la procurorii care le va, transmite judecătoi ului de instrucțiune €răşi cu
xequisițorulu său.
1) Nu importă primarilorii cunâscerea regulilori (de la acestă trimittere) fiindi
de ajunsi celle notate in acesti articolii.
articolii

2) Acesti

31

constatarea delietelorii,
.

prescrie

mergerea

procuratorului

la facia.

locului

pentru
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,
DESPRE

ASCULTAREA

MARTORILORU

Art. 69. Martorii vorii fi chiămaţi prin aprodiu, saii prin vre-un
aginte allu puterii publice, după cer rerea procuratorului.

alti

Art. 80. Când, prin atestarea unui medicii, sau acolo unde nu este
medici prin veri-ce altii modit, se va constata că martorii sunt in neputinţă de a se infăcișa după citaţiunea ce li s'au trămissu, judecător ulu de
instrucțiune va merge la locuinţa loră, dâcă aceea se “ali ini communa
domiciliului săii.
Decă martorii locuescii afară din acea commună, judecătorulii de instrucțiune va putea insărcina pe primarul: communei in care locuesci, ca .
să primescă deposiţiunile lori.

Spre acâsta, judecătorulii de instr ucţiune va trămite primarului note
spre a”i face cunnoscute faptele assupra cărorit martorii vori trebui să
depună.

Art. 81. Decă martorii "şi au reşedinţa afară din judetul judecătorului

de instrucțiune, acesta va cere de'la judecătorul de instrucțiune all
reședintei lori, casă mârgă la dânşii şi să priimescă, deposiţiunile ilorit.

In casii când martorii nu vorii locui in communa acestui de pe urmă
judecătorii de instrucțiune, se va urma procedura arătată în articolulit
precedinte.
Art. 82. Judecătorul sait primarulu care va fi primiti deposițiunile
marturilorii, in urmarea cellorii duoă articoie precedinţi, le va trămite

inchise și sigilate la judecătorulii de instrucțiune allu tribunalului unde
procesulii este in căutare.
Art. 83. Dâcă martorulii la care se va fi dusi judecătorulii in ceasurile

prevtdute prin articolele 80 și 81 precedinti, nu se află in neputinţă de a
se infăcişa după citaţiunea, că ?i s'a fostii trămisil, judecătorulii de instrueţiune va “da unii mandatii de depunere in contra lui şi in contra medicului,
sait ofiiciărulul municipalii, care ?i va fi liberată certificatulii mal susii
menţionată.
,

Ped&psa lorit se va pronuncia in assemenea casuri de judecătorulii de
instrucțiune ali locului unde suntii martorii şi după requisițiunea procuratorului, conformii -celloră prescrisse prin ar ticolulii 771 ).
DESPRE MANDATELE DE INFĂGIŞARE, DEDEPUNERE, DE ADUCERE ŞI DE ARESTARE

Art. 88. Mandatu se numesce ordinea, prin care ofiiciării de polițiă,
judecătorulit de instrucţiune, ori ministerulii publici, in puterea facultăţii

ce Je este dată expresse, şi în casuri anume determinate prin lege, punii
uă pers6nă in faciă, sub pada, sai sub mâna judecății.
Art. 100. Mandatele de aducere, de infăgişare, de. depunere şi de
arestare , vori îi executorie in totă intinderea Statului românii,

Decă prevenitulii se află afară din judetulu ofliciărului care va fi dată
mandatulii de depunere, saii de arestare, ellu va fi condusi

inaintea sub-

prefectului, saii, in lipsa acestuia, inaintea adjunctului, orl inaintea
primarului sai adjutorului său, ori inaintea commissarulul de poliţiă alliu
locului, și acella va vida mandatulii fără a putea opri executarea sea. :
Art. 107. Dâcă prevenitulii, in contra cărui Sa dati uni mandati de

aducere, nu pote fi găsită, acellii mandati va fi infăcișatii la sub-prefec1) Acestii art. 77 prevede pedepsa cu amendă celli multi de duo-suţe lej. -
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tulă, primarulii ori la adjutorii lorii, sati la commissarulă de poliţiă, ali

communei unde este reședința prevenitulut.

Numiţii vorii vida, aciulii de notificare.
Art. 108. Ori-care depositarii allu puterii publice, şi chiar ori-ce per.
sone, vorit fi datori a pune mâna pe prevenitulii sur prinsă in flagrante
delictit sau in casurile assemănate fagrantelut delictiu, şi alu conduce inai
intea ministerului publici, fără să fiă trebuință de mandati de aducere.
Art. 111.

Dâcă prevenitulu nu pote fi prinsi, mandatul de arestare va,

fi notificatii Ja cea după urmă locuință ce a avuti, si se va, face procesiiverbale de perquisiţiune.

Acesti procesii-verbale se v a face in presența cellorit duoi mai de aprâpe

vecin! al prevenitului, pe care ”i va putea găsi purtătorulu mandatului; ei

îl vorii sub-scri, sau dâcă nu sciii ori nu vorii să sub-scrie, se va face
menţiune de acesta, precum şi de interpelarea ce li se va fi făcută penlru

a sub-scrie,

Purtătorul mandatului de arestare va face după aceea să se videze pro-

cesulii stu verbale de sub-prefecti ori de adjunctulii săi, saii lipsindi
acestia, de primarul ori de adjutoruliu săi, sai! de commissarulii de polițiă altă locului şi "i va lăsa copiă după densulă.
DESPRE

TRIBUNALE POL IŢIANESCI, POLIŢAI ŞI SUB-PREFECŢI1;

Art, 147. Decă persâna citaţă nu se "infăciseză la diua și la ora, defiptă
prin citațiune, ca va fi judecată in lipsă.

Art. 148. "Pers6na condamnată in lipsă nu va mai îi primită a se opune
la essecularea sentinței, dâcă nu se imfăcişedă la audiența arătată in articolulii următorii, afară de celle ce se vorii dice mai josii despre appelu şi
despre recursulii in cassațiune.
Art, 149.

Opposiţiunea la sentința dată in lipsă se va putea forma, prin

declaraţiune făcută drepti respunsi i in josul actului prin carei se notifică
acea sentință, sau printruni actii notificații in termeni de trei dile de la
incunosciinţarea sentinței, osebitii de câte uă di pentru fie-care "distanță

de duos miriametre.
Celli ce va forma opposițiune se va infăcişa indată după expirarea sor6celori arătate mai susii, fără a mai aștepta citațiune. La din contra, oppo-

sitiunea se va socoti ca neioființată,
“Art. 151. Instrucţiunea fie- -Cărui procesil va, fi publică sub
«
pcd6psă de

nulitate.
Ea se va face in următărea ordine.
Procesele-verbale, decă suntii, vorii fi cetite de grefieri sai de adjutorii.

Martorii chiămati in contra inculpatului vori fi ascultați, dâcă cere tre-

buința.
Partea civile va face conclusiunile s6lc.
Pers6na citată va propune apărarea sea Şi va, produce martorii aduşi,

intru câtă acâsta ”i se permite prin articolulii următori.
Ministerului publică, la tribunalele polițiănesci propriii dise, va fi auditii

in alle sele conclusiuni.
Partea citată va putea propune observațiunile sele.
1) A se vedea şi combina cu art. „168, frasa din urmă,
trecuti

mai

"nainte.

din acestă

procedură,
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Trihunalulu sai judecătorul va. pronuncia, sentinta in audiență publică,
chiar in acea, di, fără să o potă amâna pe altă di de câtii pentu neindepliniri de inst ucţiune.
Art. 152. Contravenţiunile se vori. proba sai prin procesele-verbale:
ori raporturile ofliciăriloră poliției judecătoresci, sau prin martori, in lipsă
de assemenea procese-verbale $şi raporturi ori spre intemeiarea, acellora, du
pă următ6rea distincţiune:
Nimeni nu va fi primiti, sub pedepsă de nulitate, a proba prin martori,
peste celle saii in contra cellorii coprinse in procesele-verbale aile procurorului, sub-prefectului, politaiului și primarului. Procesele-verbale şi reporturi e acestori ofiiciări de politiă nu poti fi atacate, în materii, de contravențiuni, de câtă după regulile procedurei falșului.

Procesele-verbali şi raporturile cellorii alţi ofiiciări de poliţiă judiciară,
voră putea fi deshătute prin probe contrarii, saii scrise saă testimoniali,
decă tribunaluli saii judecătoruliu va judeca de cuviință să admită acele
probe.
Art. 153. Martorii vorii face, la audiență, sul pedâpsă de nulitate,

jurămenţii de a spune totii adevărulit, nimici altii de câți adevărului, grefierulii sait adjutorulu va lua notă de acesta, precum şi de numele, prenumele , etatea, professiunea, locuinta, și declaraţiunile loră cello mai principali.
Art. 154. Ascedentii si descendenţii inculpatului, frati, surorile, sai
alinii (cuscrii) săi in aceleaşi grade, femeca, sai bărbatul, chiar și după
despărțirea lori hotărâtă, după legi, nu vorit fi nici chiămaţi, nici “primiti
a da mărturiă, fără insă ca mărturia, porsâneloră. mal susii numite să poa
causa vre-uă, nulitate, când ministerului publicii, partea civile și inculpatulii
nu Saii oppusii la admiterea lori ca martori.
"Art: 155. Martorii carii nu se vorii conforma. citațiunii, VOriL putea, fi

constrânși de tribunalu , după requisitiunea ministerului publică, Sail de
judecători, prin amendă pentru cea Wânteiă lipsă, şi prin constrângerea
corporale pentru cea Waliu duoilea, pronunciate una saii alta chiar in audienţa la care au fostă chiămaţi.
Art. 456. Martorulii condamnati la amendă peniru uă primă lipsă, şi

care, după cea de all duoilea citațiune, se va infăcisa şi va produce inaintea tribunalului cuvinte legiuite de apărare, va putea fi liberatii de amenda
la care a fosti condamnati. Dâcă mar torul nu este citati din nou, el
va putea să se infăcişeze de bună voiă, în pers6nă, sait priiltr'uni imputernicitit prin procurâţiune speciale, la audiența, următore, spre a presinta

cavintele sâle de apărare şi a, câștiga, dâcă se va cuveni, liberarea sea de:
amendă.

Art. 157. Decă faptulu nu presintă, nici delictă, nici cont avenţiune
polițiănescă, tribunalulii va anula citațiunea şi totii ce va fi urmată, si va
statui prin aceeaşi sentinţă assupra cererilorit de daune interesse.

Art. 460. Partea care va, cădea va fi condamnată la cheltueli, chiar si.
către partea cea publică.

Cheltuelile vorii fi liquidate (limpedite) prin sentință.

”

DESPRE JURIDICŢIUNEA PRIMARULUI CA JUDECĂTORU POLIŢIĂNESCU 1)
Art. 164. In communele carii nu suntii reședințe de tribunalii poliţiănescil, de polițai, nici de sub-prefectă, primarii suntă compelinţi, ca. și
acelle autorități, a judeca:

1. Vote contravenţiunile carii suntu flagranti delicte;
II. 'Tote celle-l-alte” contravenţiuni intemplale în commuia lori, dâcă,
atătă autorii, cătu şi martorii contravenţiunilorii se voră afla presenţi in
acea commună, şi când cererea părții reclamante de uiaune-interese va, fi

de uă summă, determinată şi nu va trece peste cinci-spre- -dece lei.
Primarii nu voră putea judeca nici uă-dată contravenţiunile atribuite
prin art. 141 *) tribunalelorii polițiănesci. propriii dise, polițailorii si subprefecţilori.
Art. 165. Funcţiunile de grefieră all primarului, in materiile poliţiănesci, voril fi implinite de scriitorulii satului sai de ună scriitori allii

consiliului communale,
Art. 466. Citaţiunile voru putea fi făcute printr unii advertimentii alli
primarului, care va anunţia inculpatului faptulii ce *i se impută, diua și

ora când trebue să se infăcişeze.
Art. 167.

Se va urma totii aşa şi pentru citaţiunile către martori; elle

voriu putea fi făcute printr'unti advertimentii care va arăta momentulii când
se,va primi deposiţiunea lori.
Art. 468.

Primarul va tinea şedinţele sele in casa consiliului commu-

nale , sau in casa municipalităţii ; 'audiențele voru fi publice.
se vorit observa incă şi disposițiunile articolelorii 147, 148, 149,15],

152, 153, 154, 153, 156, 157 şi 1603).
DESPRE APPELULU IN CONTRA SENTINȚELORU POLITIANESCI

Art. 1469. Sentintele date in materiă polițiănescă voru putea îi attacate
pre calea appelului, când acellea voriu Pronunția inchisrea sai când
amendele, restitutiunile și reparatiunile civili vorii trece de lei dece, deosebiti cheltuelele:
1) Aceste aţribuţiuni ai trecuti la judecătorii de pace acolo unde s'aii inființatii aceste posturi.
Felulă contrayenţiunilorii şi pedepsele lorii suntii prevădute de art. 381—396
cod. penali, carii sait trecuti în acestă codii communalii.
2) Etă

textulii acestai articol
„DESPRE

TRIBUNALE

141:
POLIŢIANESCĂŞ

.
POLIȚAĂ

ŞI SUB-PREFECŢI

„Art. 141. Tribunalele poliţiănesci, proprili qisse, poliţaii şi sub- -prefecţii sunt
singari competinți a judeca:
„1. Contravenţiunile

commisse in communa, reședinței lorii;

pa. Contravenţiunile commisse in celle-l-alte commune alle plășei sai ocolului lori,
carii nu suntii flagranți deliete şi ai cărorii autori sait martori lipseseii din acelle

commune ;
13.
„4.
„5.
xure

Contravenţiunile silvice urmărite după cererea particularilorii;
Injuriile verbali ;
Afiptele, anunciurile, vândările şi distribuțiunile de opere, seripte
contrarii bunelor moravuri ;

sai gra-

„6. Acţiunea în contra celloră ce aii meseria de a ghici, de a spune riitorulii,

de'a explica, visele ;
1. Contravenţiunile pentru carii partea reclamante cere daune-interese de uă
sumă nedeterminată, sai care trece peste cinci-spre-dece lei.“
3) Tote aceste articole suntii trecute la rândulii lori.
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'

Art. 475. La inceputuli fie-cărui trimestru, tribunalele polițiănesci,
“sub-prefecţii, poliţaii şi primarii voră transmite ministerului publici de
lengă tribunalului judeţianii sai correctionalii, extractuli sentinţelorii poliţiănesci ce se voră fi datii in trimestrulii precedinte şi carii vori fi pronunqiatu pedâpsa inchisorii. Ministerulii publici: va depune acestii extractii
la grefa, tribunalului correciionale.

Eli va da uă socotâlă summariă, de

aceste extracte către -ministeruliu publicii de lengă curtea de appeli.
DESPRE

PUNEREA

SUB ACCUSARE

Art. 240. Ministerului publicii va da in scire, despre decisiunea, prin

care Camera de accusaţiune a trămisă pe accusatii inaintea curţii juraţilori, atâtă primarului communei locului unde se află domiciliul accusa“tului, dâcă acellu domiciliu este cunoscuti, câtă şi primarului locului unde
sa commissti delictulii.
Art. 243. In casulii acesta, ofiiciărulii poliţiei judiciare, sait judecătorulii de instrucțiune, va proceda la, nouă cercetare.

DESPRE COMMISSIUNEA JURAŢII.ORU
Art. 263. Funcţiunile de jurati sunti necompatibili cu funcțiunile de
ministru, preşedinte alli corpurilori legiuitâre, membru ali consiliului
de Stati, direcțorii de ministerii şi capu de secțiune, prefectii şi sub-grefectii, judecătorii şi officiării allii ministerului publici, officiării all polifiei judecătoresci, militarii in activiţate, invăţătorii de secole primare,
revisorii și sub-revisoru, perceptorii de contribuțiuni, functionarii ali
serviciului telegraficu şi preoti de miri.
Art. 267. Aceste liste se vorii publica in tâtă intinderea judeţului şi se
vori affige in timpi de duoă-deci dile la primăriă şi in locurile principali

alle fie-cării commune, prin ingrijirea primarului, care va incheia procesă-

verbale de indeplinirea acei formalități arătândii diua in care s'a făcuti
afiigerea.
Copiă după acestii procesi-verbalii va fi datori primaruli a ingădui oricui ar cere, in termenii de patru-deci de dile de la diua afiigerii.

FUCŢIUNILE MINISTERULUI PUBLICU PE LENGA CURTEA JURAȚILORU
Art. 308.

[lu (ministerulu publicit) primesce denunciările şi plânge-

rile carii "i suntă adressate da dreptulii saii de către curtea de appeliă, sati
de vre uni funcționarii publici, sait de unii simplu cetățiani, şi ține registrede dânsele.
Art. 311. Toţi ofliciării poliţiei judiciare , chiar şi judecătorii de instrucţiune, sunt puși sub privegherea ministerului publici. de l6ngă curtea de
appelu.

Art. 312. Toţi cei ce, după art. 14 alli acestut codice, suntă, în func-

țiunile lori, chiar şi administrative, chiămaţi prin lege a face nis-cai-va,
acte de poliţiă judiciară , se află, numai in privinţa acesta, supuşi aceliaşi
i
priveghiări.
Art. 813. La casi de negligenţă a officiărilori poliţiei judiciare sait a

judecătoriloru de instrucțiune, ministeruli publici: de lângă curte le va,
adressa, unii advertimențiă. Acesti advertimenţii se va trece de densulii

intruni registru anume ţinutii pentru acâsta.
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Art. 314. La casă de recidivă, “ministerul publici ” va denuncia la
curte.
După autorisaţiunea ce va da curtea, ministerul publici va stărui a îi
citați inaintea, curții in camera de consilii. Curtea le va ordona să, fiă în
viitorii mai exacţi intru implinirea, datoriilorii lori.

Art. 345. In armbe casurile prevădute prin art. 313 şi 314, ministerulii
publici este datori să insciințeze pe ministerulii justiției.
Art. 316. Recidiva in casulă acesta se va socoti când foncțiunaruluu
va fi certati: , pentru Gre-cari cause, mai ?nainte de expirarea unui anni
din diua adver timentului trecuti in registre,
DISPOSIŢIUNI

COMMUNE

LA CELLE

DUOE

PARAGRAFURI

PRECEDINŢI

Art. 414. In casuli când, saii curtea de cassațiune saii uă curte de
appelu va annula uă instrucțiune,

ea. va, putea, ordona ca spesele cellei

d'alli duoilea proceduri să fiă in sarcina, ofiiciărului, sai a judecătorului de
instrucţiune, care a commissii nulitatea in cea dWânteiti procedură.
Art. 415. Cu tote acestea, disposiţiunea din art. precedinte nu se va
aplica de câtii pentru greşeli prea grave, şi numai la nulităţile ce vorii fi com-

misse după unii annu de la. punerea in lucrare a acestui codice.
DESPRE FALŞU

Art. 450. Falşulu in scripturi se pote defiima, sau prin acţiune principale sau incidinte si, in acestă după urmă casii, sau pe cale criminală,
sau pe cale civilă.
Art. 451.

In tote procesele pentru falși, inscrissulii atacatii, indată ce

se va produce, se va depune la grefă, subsemnatia pe tote paginile de grefieru şi de persona care "l-a depusii, deâcă va sci să subscriă.
Grefierulii va face uni procesit verbalu detaliatii de starea materială a,
inscrissului, și in care va menţiona, fiind casii, de neputința sait nesciința,
pers6nei ce a infăcișati inscrissulii de alu subsemna.
Grefieruli care vă primi assemenea, inscrisi fără indeplinirea sus disse-

lorit formalități, se va supune la uă amendă de lei cinci-deci.
Art, 452, “Dâcă inserissulii attacaţii se va lua din vre-unii locit publici,
funcțiunaruli care "li va da, li va subsemna şi ellu precum s'a, dissii
mai Susă, 6ră de nu, se va pedepsi cu aceeasi amendă de lei cinci- -deci.
Art. 453. Inscrissulii attacatu de falși se va subsemna incă de officiăvuli poliției judiciare și de partea, civilă, “dâcă acesta se infăcișeză; assemenea se va subsemna și ide preveniti în momentulii infăcişării

Art. 454.

Veri-care depositarii publici ori par ticulară all: unui in-

scrissu attacatii ca falși, este datori să/lu predea in urma, ordonancei ce ar
primi pentru acesta, “sati de la ministerul publici saii de la judecătorulii

de instrucțiune ; 6ră nevoindi, va fi silitu prin constringere corporală.
Acea ordonanciă şi actul ce se va da depositarului despre predarea inscrisului, vor servi de apărare către cei interessati de acellit inscrissi.
Art. 455.

Inscrissurile ce se vor aduce spre a servi de compar aţiune

vor fi subsemnate, precum s'a dissii in articolele 450, 451 şi 452, şi sub
acelleşi pedepse.

Art. 456.

Veri-ce depositari publicii de inscrissuri carii poti servi de

comparatiune, este datorit să le producă sub pedepsă de constringere cor-

-porală.
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Ordonancia, și actulit ce vor priimi pentru a lori predate, le vor servi de-

apărare către cei ce ar putea să aibă interessi de acele inscrissuri.
Art, 457. Decă trebuinta ar cere să se strămute uni actii autentici, se
va lăssa depositarului uă copiă după densulii, verificată şi adeverită de preşedintele tribunalului care va face procesil- -verbalii de acâsta,
Dâcă depositarulii este publicii, acestă copiă o va pune la loculit originalului ca să serve drepti originalii, şi va putea libera alte copii după acea

copiă, făcândii menţiune dospr e procesulii-verhalii care constată luarea orisinalului, până când acella. ?i se va inapoia.
“Cu tâte acestea, dâcă acelli inscrissit face parte dint”'unit registru , în

câtă nu pote [i scosii de acolo, tribunalulii va putea ordonancia a i se aduce
registrului, să dispenseze de formalitatea stabilită.
MODULU

DE PROCEDARE
LORU

Art. 488.

IN CASULU DE, DESFRUCŢIUNEA SAU
Sati A HOTĂRĂREI UNUI PROCESU

Decă există,

RĂPIREA

ACTE-

vie-uă copiă autentică a decisiunii, aceea, va fi

considerată ca originali şi prin urmare va fi dată la depositulii destinatii
pentru conservarea decisiunilorii.
Spre acestit scopit, ori-cine, fă par ticularii, fiă funcţiunarii, ar fi depositari ali unei copie autentice a, decisiunii, este datorii să o depună la grefa

curții care o va fi datii, in urmarea ordinii ce "i se va da pentru acâsta, de
preşedintele acellei curti; 6ră nefiindi următorii, va puteafi suppusii chiar

Ja constrângerea corporală.
Acea ordine a preşedintelui i va servi de apărare către cei ce vor avea

interessii de acellit documentit.
Depositarulii dissci copie autentice va putea dând'o la depositaruli puDlicii, să câră a i se da după densa nă copiă legalisată.
DESPRE

DAREA

SUB JUDECATĂ

A FUNCŢIONARILORU

Art. 491. Functiunarii de ori-ce ramii, pentru crime și delicte commisse de denşii afară din funcțiunile lori, se vor urmări şi judeca după legea,
commună, dându-se mai ântâiii in cunoscinta ministerului respectivi.

Art. 493. Când unit ofticiării de poliţiă Îmdiciară, ună judecătorii poliţienescit saii unii judecătorii de tr ibunălii commercial ori ijudeţianu, unii

membru allit ministerului publici de pe lengă vre una din aceste autorități,
va, fi prevenitii ca făptuitori, in exercitiulit funcțiunilorii i selle, de unii de-

licti care trage după sine uă ped&psă cor recţională, ministeralii publici
de pe lengă curtea Gapelii îllit va cita inaintea acestei curți, care va pronuncia, fără appoli.
DESPRE

DELICTE

IN CONTRA

RESPECTULUi
CONSTITUITE

|

CUVENITU

E

*

DREGATORIILORU

.

Arţ. 524. Prefecţii, subprefecţii, primarii comunal și officiării de poliţiă administrativă saă judiciară, precum assemenea şi preşedintele de
dr eptu sau prin alegerea unei adunări publice ce sa intrunitii ca să exerciteze după legi prin voti uni drepti! politicii, când se vor afla intru îndeplinirea publică de nis-cai-va acte alle functiunii lori, vorii avea t6te ăcelle
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căderi legiuite prin art. 514") şi după ce ver ordona ca, să pună mâna, pe
turburători, dâcă faptului acestora, va fi datii nascerela unii delictii, vorit
face procesi-verbali şil vorii trămite, precum si pe preveniti, inaintea,

judecătorilorii competinţi.
DESPRE INCHISORI ŞI DESPRE CASA DE OPREALĂ
Art. 584. Primarulii fie-cării commune și poliţaiulii ori commissarulii,
suntii datori assemenea să visiteze tâte inchisorile ce se vorii afla in acea

commună, spre a se assigura de bună, observare a regulelorii prescrisse in
acelle case, precum şi de buna intreţinere a arrestaţilorii.
Art. 585. Primar “ul, polițaiuli Saii commissarulia de politiă vorit avea

priveghiărea ca hrana arrestațilorii să fiă suficientă şi săinttosă; ei vorii avea
politia acestorii case de oprelă sau de arrestu.
DESPRE

MIDLOACELE DE A ASSIGURA LIBERTATEA INDIVIDUALA IN CONTRA
INCHIDERII.ORU NELEGALĂ SAU ALTE ACTE ARBITRARII

Art. 587. Pentru ca unit actă , care ordonă, arrestarea sait punerea la,
oprâlă a unei persone, să potă fi executati, irebuc:
a) Ca acellii actii să arâte formali molivulit arrestării şi logea în puterea
cării este ordonată. arrestarea,;

b) Ca el să fiă eşitit do la unii functionarii, cărui legea a datii formali

acea putere;
c) Ca elit să fiă notificatii persânci arrestate şi să ”. sc lasse copii, după
densulu.

de a arresta, voril
Art. 588. 'Toti cei carii, ne-avendii dată delege puterea

ordona, voril subscrie, voru executa arrestaţiunea unei persone; toți cei carii
chiar în casurile când arrestatiunea, este “autorisaţă prin lege, vorii primi
Sail vor reține uă pers6nă2 arestată intr'ună altii locii de celle destinate prin

lege pentru acâsta, se vorii suppune la ped&psa legiuită pentru crima de

arrestatiune arbitrariă.
Art. 589. Ori-cine va avea cunnoscință că uă personă se afli, ar restată,

int”uni altii loci de celle destinate prin lege

pentru acâsta, este datori să

insciinţeze pe ministerulii publici, sai pe sub- -prefectii , poliţai, ori pe primari, Sail pe judecătorulii de instrucțiune, sai pe ministerulii publici pe

lengă curtea de appeli.
Art. 590. Ori carii din functionarii enumerați in art. precedinte, este datori, de officiui, sait după incunosciinţarea ce Va fi primit, să se ducă indată la casa, unde se află arrestatulu, Şi sălii libereze, saii in casti când
ar intempina, vă allegaţiune de ori-ce “causă legală de avrestare,, săli trămiţă, fără intârdiare, la magistratul. competinte.
La din contra urmare, numiții functionari vorii fi urmăriţi şi pedepsiţi ca
complici de detenţiune arbitr afiă.
1) Eată textulii acestui articolii:
„Art. 5I4. In casi de recursi contra decisiunii curţii juraţiloriă, în a, cării cercetare s'a, fostii trămisi uni procesă de secțiunea curții de eassaţiune, care a pronuneiatii punerea sub aceusaţiune , dâcă in secţiunea criminală, competinte pentru
acellii recursii, s'ar afla, judecători carii vor fi luatii parte la judecata în care s'a
pronunciații punerea sub aceusaţiune, acei judecători nu vorii lua parte Ja eercetatea recursului, ci vorii îi înlocuiți „prin alţi.
-„Cu tote acestea in easulă unui ali duoilea vecursii care va da locii-la impreunarea seețiunilorii curții, toţi judecătorii vor putea lua parte la judecata acelui

recurs, E
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,

De tote acestea, suntii datoşi a face procese-verbale.
.
Art. 591. Decă va cere casulii, funcţionarii mai susii numiţi potă să
dea mandate de infăcișare, de aducere saii de arrestare.
Numiţii funcţionari vori putea cere assistenţa puterii publice , si ori-ce

pers6nă chiămată este datâre să dea adjutoră, in casii de resistenţă, sau din

partea pers6nei deţinute de a merge la magistrațulii competinte , saii din

partea autorilorit acestei arrestări nelegali out a compliciloră lor.
ORI

DONA

REGULAMENTU
PENTRU

APLICAREA

JURAŢI

INSTITUŢIUNEI

CURŢILORU

PRIN DISTRICTE.

CU

(1866)
Art. 18. Primarii făcendu afişare listelorii cerute de art. 267 *), vorii pu-

blica assemenea spre cunnoscința cellori interessaţi şi uă desceptare de
termenulă in care cellă nemulțumită are drepti de a appela la prefectă şi
curtea de appelii, după disposiţiunile prevădute in articolulă 268 *), procedura penală.
Art. 19. Primaruli fie-cărei urbe va pregăti, pentru timpulă câtă va
dura sessiunea, localulii consiliului judeţianii sait ort care altii. mai spaqiosii, de nu va fi assemenea locali la tribunali, pentru ținerea şedințelorii

juratilori.

1) Veqi textuli acestui articolii care s'a trecuti în acestă codă la,

Proced. erim,
2) Eată textulii acestui articolii:
,
„Art. 268. Prefectulii va primi, in acelaşi termenii de patru-deci de dile, şi
va judeca, de urgenţă ori-ce reclamațiuni pentru inserieri nelegali, pentru omissiuni,
sai pentru scuteli.

Appeluli de sentința prefectului se va putea face in termenii de duot-deci qile
de la data sea către curtea de appeliă, care va judeca de urgență validitațea reclamațiunii.
Appeluli se va primi fără plata de taxă.e

FORMULARII
ALLE

CODICELUI

DE PROCEDURA

CRIMINALĂ

(1866)
CARTEA.
DESPRE POLITIA JUDICIARA SI OPFICIARII CARII O EXERCITA.
No.

1.

FORMULĂ, DE PROCESU- VERBALU, INCHEIATU DE COMISSARII DE POLIȚIĂ PRIMARII SAU ADJUTORII LORU DESPRE CONTRAVENȚIUNI DE POLIȚIĂ, DE CARIĂ AU
LUATU Ei INŞIĂ CUNNOSCINŢĂ (ART. 16 DIN PROCEDURĂ )

Annulă
luna... ora. . , Noi (primari, adjutoriă sati comissarii
de politiă) din...
. (communa, sait oraşulii), officiării de poliţiă judiciară
amii constati că, D. B.. -- (proprietarii săi negociantii), locuitorii din acesti
oraşii Sait commună, a commissii (cutare contravențiune ).

a contra-venitiă
Considerândă dâră că prin faptul menţionată D. B....
la art. . . . din codicile penali, amii incheiati acesti procesii- -verbali și
Pamil subscrissii pe fie-care fagiă.
(Semnătura )
No. 2.
FORMULĂ DE CITAŢIUNE CĂTRE PREVENITU DUPĂ
CRIMINALĂ

ART. 143 1) DIN PROCEDURA

Annulu ...... luna... diua.. . . Noi (primară sai judecători
de plassă) ini urma plângerei D-lui sau a, denungiărei D-lui...
sau a raportului D-lui... (comissarii de poliţiă sau membru

alu consiliului communali), prin care se argtă că in diua........ „. (se
vori arăta tote circumstanțele contravenţiunii) citămiă pe E
(professiune ) locuitorii din ....... prevenitii din faptul mat susiă enun-

giati a se infăcișa la ....... (se va arăta diua şi ora infăcișării) in pretoriul nostru, spre a răspunde assupra faptelorii de contravenţiune, prevădute la art...... din codicele penale, de care este prevenit după plângerea sati denunţiarea D-lui. ...... (saii procesulit-verbali sai raportul D-lui... ) aprodulit sait agentulit polițienescu după lângă .....
(se va îndica numele aprodului sati agentului poliţienescii), va lăssa copie
după citațiunea de faqiă la pers6na, sau la domiciliuli prevenitului, inche1) Eată textuli acestui articolă :

„ârt. 143. Citaţiunile

pentru contravenţiunile polițiănesei se vorii face

după

cererea cellorii in drepti.
Citaţiunea

se va

notifiea printr'unii aprodii

_Ya lăsa copiă după dânsa
saii restituțiuni civile.«

sait alti

prevenitului saji persnei

funeţionarăi

analogii , care

responsabili de reparațiuni

indii procesu-verbali despre a ci notificare, in care va sub-scrie si partea citată, sau la casi de afi absentă, sait de a nu voi să sub-serie,

va

- insemna in procesulu sti verbalit acâstă imprejurare.
Citaţiunile către partea civilă, personele civilmente responsabile şi către
marturi, se vori face toții in forma maj susii prescrissă, cu doossebire insă :
a) «In privința personei ce s'a constituiți ca parte civilă spre a fi ascul«tati ca denunciători, sau parte civilă assupra, faptelor decontravenţiune,
«conţânute in plângerea şi în contra ....... și a lua conclusiunile ce veti
« găsi de cuviință,

db) «In privinţa personeloră civilmente responsabile, ce ai a, se explica
«aSsupra factelorii de responsabilitate civilă ce arii resulta din contraven«iunea prevădută la art... ... . din codicele penale, de care D.A.......
«este prevenitiă.
c) «In privința cellori chiămaţi ca, marturi ca să depună cunnoscința
«lori assupra făptelorii ddissei contravenţiunt, cu desceptare că, la casti
«de anu se presents, sait dea nu justifica, legiuita impedicare ce-a opritu
«d'a veni, vorii fi condamnaţi la pedepsele prescrisse de lege in contra
«marturilorii neurmători a, se supune citațiunii. »

No.3.
FORMULA PENTRU CEREREA DE ADJUTORULU PUTERII PUBLICE DE CĂTRE
”
PROCURORULU TRIBUNALULUI DE PRIMA INSTANŢĂ, SAU VERI-CE ATU OFFICIĂRY ALLU POLIŢIEI JUDICIARE

Art, 24.

.

Noi..... (procur orulii după lângă tribunalului de prima instanţă . ....
saii comissarii de poliţie, ....... etc.) in virtutea art. 24 din codicele de
procedura, criminală, invitămii pe D.A........ (comandanti alu puterii

publice din.......... ") să ne dea adjutor ulii trupei de linie sau allu gendarmeriei, pusă sub ordinile selle, spre a. . . . (se va arta motivulii infre-

buinţării puterii publice).
(Semnătura),
No.4.
FORMULA DE INFORMAREA CE TREBUE

SĂ DEA PROCURORELUI DE PRIMA

INSTANŢĂ, FUNCŢIONARII CARII, IN EXERCIȚIULU FUNCŢIUNII LORU,, ARU LUA
(CUNOSCINȚĂ DE COMMITEREA VERI-UNEI CRIME SAU DELICTU

(Art. 28 şi 29)

Annuli....... luna ...... ora... judecătorului plășii eee
(sai altii funcţionarii), are ondre a informa. pe D. procurori, după lângă tribunalulu de...... (se va arăta faptul commisu cu t6te circumstanţele
lui) in prejudiciul D dul P..,....
Prevenitulu de acesti: furti este numilulu B......

(se va arăta profes-

siunea, etatea și loculii nascerii de se va sci), disulii factii a veniti in cunnoscinţa, mostră astă- di la orele .... prin plângerea ce ni s'a. adressatit de
D.E...... parte lezată.
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No, 5.

FORMULA DE DENUNGIARE CE SE IA DE CĂTRE PROCURORUIU TRIBUNALULUI
(Art. 30).
Annulă ..... diua..... ora .... de către noi (sii se indice qualitatea
ofiiciărului care primesce denunciar ea ), officiăru de poliţiă, auxiliari ali

procurorului de prima instanţă . . ... . s'a primiti denunciarea, D-lui A..
'professiune), locuitoră din ..... in cuprinderea următore:
Acestă n6pte la .
„.„0rele....... intorcendu-mă a casă (se voril
arăta tote circumstanțele faptului, de este unu fartiu, un omori, etc.)
«Prin urmare amit venită de indată ca să vă denunciii acestii faptit.»

Dându-se cetire actului de denunciare alli denunciătorului , ellu a per-sistatii int”ensulu, "l-a afirmatiu ca adevăratii şi sinceri, și "l-a “sub- -scrissti
impreună cu noi, pe fie-care pagină, sai (declar ândi că nu scie să scrie)
"i-amă sub-serissi noi numele pe fic-care pagină.
(Dâcă denunciatorulii va aduce cu dânsul marturi, se vori enuncia
numele, professiunca, domiciliulii şi declarațiunile lori; officiăr ulu publicu,
Aecă crede nocessariit a se transporta la faqia locului, va adaoge)şi fiindu
că faptulu declarati de D....... şi mar turit presentați de densulii, dovedindu-se adevăratii, ar constitui vă crimă (sati unii delictii) , fiind că din

dissele declarațiuni vesultă că crima este flagrantă, conformi art. 31 şi
aurmătorii din codicele de procedură criminală, ne vomi transporta la facia
lacului spre a face rechisițiunile necessarii, şi a constata, fiinta şi starea
corpului delictului, și a cere in urmă celle de cuviință.

No. 6
FORMULA

DE

PROCESU-VERBALE

SPRE
(Ant.

CONSTATAREA

CORPULUI

DELICTULUI

32.

Annulii. an. luna ..... diua...... ora...... noi, procurore după
lengă tribunalulu de ântâia instanţă aaa (sai comissarii de poliţiă, sait
veri-ce altii ofliciării de poliţiă auxiliară ).
In urma plângerii ce ni s'a adressatu astă-di de D. A........ sau după

avisulu ce nis'a dati, saii insciințatii fiind prin svonii publicii de crima
saii delictulu commissti la...

„ise va, indica, delictulu sai crima).

Tasoţitii fiind tiu de D.B....... comissarii de polițiă, de primari sati
de adjutorulu stu, sau de C...... ŞI Dc... amânduot cetăţiani din
acestă, commună. ....
. (la cas “când mar fi cu putință a fi asistați şi
de marturi se va, face menţiune de acestă, imposibilitate: alea de D.T..

o... expertii, avendu locuința seala..... (sait decă faptulu este unii
omorii sai rănire) de D.1..... doctori in medicină, avendii resedința sa
in....... a căruia assistență amii cerutit noi după ce ami insciințatii de

mergerea n6stră si pe judecătorulit de instrucţiune, in vederea urgenţei
casului, ne-ami transportații la...

unde sosindii ami opritit pe toți

câţi amii găsitii acolo a se depărta de la locului cercetării, fără. permissiunea n6stră, până vomii termina opperațiunile nostre (aci se va descrie cu

scrupulositate 16(Ă seria opperaţiunilorii, precum și starea localităţii; de
vaîi unii omori,

se va, descrie Starea cadavrului). După ce am primiti

jurământul disilorii expertii şi doctorii in medicină saii chirugii, conformi
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ari. 431), că voru da avisuli lorit in ondre şi consciinţă, "i"i-amil invitati a
procede de indată la visitarea localităţii, a rănilorii sati a cadavrului, €ră
numiții experti şi doctori procedândii la acestă opperaţiune ai observatii
CĂ... (se vori expune in detalii declaraţiunile acestori experți), din
carii dectaratiuni resultă că furtulă (sait orl- -ce altă crimă) s'a commissit
prin mediulii unui instrumentii ( decă e cestiune de omori ), că persona a
fostii ucisă prin....... (să se arctă felulu morţii), prin urmare , fiind că
causa morţii este cunnoccută şi ori-ce alte cercetări in acâsstă privință, aril:
îi de prisosii, amii declarată că se pâte efectua inmormentarea, cadavrului,

sait că fiind necessariit ca judecătorulu de instrucțiune sait procurorulii

după lengă tribunaluli de ânteia instanță, ( d6că cercetarea se face de verunu ofiiciăru de poliţie auxiliaril ), se pote procede la examinarea cadavrului, ami ordonatit a se ajurna inmormentarea până la sosirea numiţilorii
magistrați.

(Dâcă prevenitulit este arestatii, elli se va aduce la facia locului, se va
interroga confruntându-se cu corpulii delictului, se va face menţiune de
interpelările ce”i suntii adressate şi de răspunsurile s6lle).

După acâsta amii somati pe prevenitulă B........ 3 sub-scrie răspunsurile selle (şi ellu a refusati acesta), ast-felii se voru lua tâie informaţiunile posibile atătii de la prevenit, cătu şi de la tote personele ce ari putea
avea uă cunnoscinţă directă sau indirectă despre commiterea delictului,
de la vecini, servitori, chiar şi de la rude, tote aceste declaraţiuni se vorii
sub-semna; la casi de refusia'se va face menţiune.
(De se vori fi găsitu arme sau alte unelte, “carii ari (i servită la commiterea crimei sau a delictului, se va descrie starea, lori şi presentându-se
prevenitulu se vori consemna r&spunsurile selle, somându'li a le subserie). (Decă persâna assupra, căria Sa commisi! crima este incă in vietă,,
se adaogi)): după, acestea, ne-amă transportati la patul lui &.
l-amniz

găsitu culcatu in patul stu, "l-am intrebată să ne spună circumstanțele
atentatului comnissil assupra personei selle, ne-a disă că....... ami
presintatii arma, găsită, după ce a examinat'o a disii a... ami condusit

din ”naintea sa pe prevenitii , și 7l-amii intrebati decă 7 recunnosce ; la
acesta a răspunsucă...... amii intrebatii şi pe prevenitii decă cunn6sce

pe pacientulu G.......

După ce amu supusi pe medicu la jurămânţă că

va face raportulu său in ondre Şi consciință, "l-ami invitată a procede la.
inspectarea ranelori, 6ră disulă “doctori procedândi.la acesta a observatii.
că...
. In urma, acestora, ami invelită şi sigilatu cu sigiliul nostru arma,
spre a,, garanta, a ei identitate. Fiind că din tâte aceste cercetări, visite și
declaraţiuni resultă că există omori, furi, (sai veri-ce altă crimă ) conimissă cu circumstanțele descrisse, că acâstă crimă este de natură a merita,

uă pedepsă criminală ; că in contra numitului preveniţii suntu indicii grave
de bănudlă că ellii este culpabilă, amii ordonati că va rămâneain stare de
mandaţii de aducere şi va fi condusi. de indată inaintea judecătorului de
1) Etă textulii acestui articolă:

„Art. 43. In casii de ver-uă morte riolinte sai de ver-uă morte a căril causă
e necunnoseută sai bănuită, procurorul va cere assistința unui sai duo medici
sai chirurgi, carii vorii face raportii despre eausele morţii și despre starea cada
vrului,
„Personele chiămate in easulii acestui articolă și allă articolului precedinte,
vor face, innaintea procuratorelui, jurământii de a rosti arătările și părerile ce

ară avea, pe a lori ondre și conseiință.«
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instrucțiune. (Dâcă, persânele ce nu suntii incă, arestate, suntă bănuite
incă de complicitate, sai d6că nici prevenituli n'a fostii arestati, procuro-

rulă de ântâia instanță pote libera, unii mandatii de aducere şi să termine

asa), şi pentru tote celle ce precedi amii inchiăiatit procesulii-verbali de

faciă.

»

(Semnătarile in josulii fie-căria pagine, alui officiărului de poliţiă care

a redigiati procesulii-verbalu, şi a tutori pers6nelorii carii ai asistată ,
la casti de refusi se va face mentiune ).

No. 24.
FORMULA

DE RECHISITORIU

PENTRU EXECUTAREA
DE CONTRAVENŢIUNE

UNEI SENTINTE IN MATERIA

(Art. 163) 1).
Noi....... (judecătorul de plassă saii primarulă, sai adjutoruli săă).
In virtutea, sentinţii acestui tribunală sub data . .... care condamnă pe
D-nu A..... in vârstă de... . (professiunea) locuitorii din .. .. la inchi-

sore de....... dile...... Invitămia pe toţi portăreii sait agenţii puterii
publice de a conduce şi inchide pe numitului A...... la inchisorea acestui
orasi sai commună.

Mandămii şi ordonămă custodelui dissei inchisori de a primi şi a avea
o

-

v

.

y

v

u

.

.

.

.

>

.

.

_.

sub pazăpe numitulu A,....... în totu timpulit determinatii prin sentința,
mai susii enunciată.

|

,

Invitămi pe toţi depositarii puterii publice ca, la casti de necessitate, să
dea mână de adjutorii pentru executarea acestuia,
(Data)

(Semnătura )

CAP.

III

No. 45.
DESPRE DELICTE CONTRARII RESPECTULUI CUVENIT AUTORITATILOR CONSTITUITE

FORMULA DE PROCESE-VERBALE, INCHEIATE DE UNU PREFECTU, SUB-PREFECTI.,
ETC. TURBURAŢI IN EXERCIŢIULU FUNCŢIUNIĂ LORU
(Art. 521)

Annulu ....-. luna... diua.......
Noi prefecti allă judeţului de . . .. . sai sub-prefectă allii plăşei ......
sai primarii alli communei....... in momenţulu când ne aflamiă implinindi Ja... . funcțiunile nostre de poliţiă judiciară, procedândi la ......
Numitulii $. A....... (professiune), locuitori din. .., . a făcuți cutare

faptii și acte de violință (se va enungia in ce anume constaii actele).
1) Eată textulă acestui articol:
AI
.
,
„Art. 163. „Ministerul publieii saii, unde nu este minister publici, judecătorulă şi partea, civilă vorii urmări essecutarea sentinței, fie-care in ceea ce'lă priTosce.“
6

£2

'

Noi in conformitatea, art. 5151) și 521 ami ordonaţi punerea la opreâlă
â numitului A...

. si ami redigială procesulii-verbalii de faciă, care se va

trămite impreună cu prevenitulii ?naintea judecătorilorit comp etinți.
NOD

REGULAMENTU
DE CHELTUELILE IN MATERIA CRIMINALĂ
———.

(1865)
DISPOSITIUNI PRELIMINARII

Art. 2. Suntă coprinse sub numire de cheltueli de justiţiă criminală,
in care intră şi ch eltuelile de instrucție şi urmărire in materia, correcţională
şi poliţienscă:

Alin. 6. Indemnitatea, hotărâtă oficiărilorii de justiţie şși judecător ilor,
pentru mergere in facia locului unde s'a commissil crima sail delictulu,

precum şi pentru alte călătorii necessarii instrucţiunii procedurilorit.
'TARIFU DE CHELTUELĂ
Art. 4. Preveniţii sai accusaţii vorii fi conduşi pe josit de gendarmerie,
din brigadă in brigadă; voriu putea cu î6te acestea, in cas de circumstanțe extraordinari, să "Bă transportaţi sai in trăsură saii călăi, după cere-

rea, motivată a officiărilorii de politie: judiciară,
Acâstă cerere se va alătura in originali sai in copie, legalisată de aceia
carii voru da ordinea pe lângă fie-care ştati sau memorii de cheltueli alli

celloriu ce vori îi făcuti transportulii.
Art. 6. In casurile excepționali de mai susi strămuţarea preveniţiloră

saii accusaţilorii se va, face prin ingrijirea ofăciăriloră municipali, cu midlocele obicinuite şi pe preciurile celle mai moderate.

Art. 9. Procedurile saii objectele carii ari putea servi in contra sati
in favorea preveniţilori sai aceusaţilori, vori fi transportate de gendarmii

insărcinați cu conducerea, lori.
Decă din causa, greutății saii volumului, acelle objecte nu poti fi transportate de gendarmi,

elle se vorii transporta după ordinea, inscrissu a,

magistratului, care va ordona strămutarea, loră prin ingrijirea autorităţilori communale pe preţuri economice, şi cu precauţiunile cuvenite pentru

siguranța objecteloriă.
1) Eată textulii acestui articol:

„Art. 515. Dâcă, in sala, ședințelorii tribunalului saii în ori-eare altii loci unde

se face publică uă instrucţiune judecătoreseă, unulii sait mai mulţi assistenți vorii

da, semne publice saii de aprobare saii de desaprobare,

saii vorii face sgomoti

în ori-ee modii, președintele saii judecătorulii le va ordona respectul cuvenită și
d6eă desordinea se va continui, ellii va ordona aprodilori sălii sodță, afară, și
dâcă după acâsta se oppune de a eși, sait decă după ce a eșitii intră crăși, președintele sait judecătorul va ordona, "să pună la oprelă pe turburători; se va
face menţiune de acâstă ordine in procesuli-verbali, şi după înfăgișarea acestui

procesii-verbalii la direetorulii

inehisorii,

aresti și reținuți duoă-deci și patru ore. i

turburătorii voră fi primiți la casa

de
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Art. 10. Alimentele și celle-alte adjutore neapăratii trelhuincidse preveniţiloriă sau acusaţilori in timpuli strămutării loră, li se vor procura de

casele de inchisăre sai de oprălă alle locurilorii din drumulă lori.
Acâstă cheltuglă nu va fi considerată, ca fâcândi parte din cheltuelile

general! de justiţie, ci va intra in massa, cheltuelilori ordinari alle caselorit de inchis6re şi de oprelă.
In locurile unde nu suntii case de inchis6re nici de oprâlă, primarii

vorii procura alimentele şi alte objecte, şi preţuli se va intârce casselorii
communali ca cheltueli generale de justiţie.

Maximumii acestori! cheltueli nu voru trece unii leit pe di pentru fie-

care omii.
DESPRE CHELTUELILE DE DRUMU ŞI DE AŞEDAREA LA CARE POATE

ISTRUCŢIUNEA PROCEDURILORU

DA LOCU

Art. 45. Când persânele enumerate ]a art. 411) voru fi oprite in cursulu călătoriei de uă forţă majoră, ei voră primi drepti indemnitate pentru fie-care di de şedere sfortată:
Cei de la, No. 1 (art.) 10 lei;
Cei de la No. 2 (art.) 6 ler.

Ei voriu fi datoria face a se constata de autoritatea communală locală

saii de autorităţile administrative, causa şederei lori forțată pe drumii şi
de a presenta certificatulu constatătoră de acâsta, dreptu dovâdă pentru
cererea de taxă.

_
Art. 58.

DESPRE INTERDICŢIUNE DE OFFICIU

Deca interdictuli şi rudele sâle (fatălă, muma,

soșiu,

soţia)

citate in art. precedinți voră îi intruă stare de neavere constatată prin cer-

tiâcată allu primarului, vidatii şi aprobatu de sub prefect şi prefecti, nu
se vori plăti cheltueli de câți marturilorii carii nu sunță rude sai aliaţi al
interdisului.
DESPRE LICUIDAŢIUNEA ŞI DESPRE INDEPLINIREA CHELTUELILORU
Art. 65. Suntu assimilaţi părțiloră civile:
Alin. II. Communele și stabilimentele publice, in procesele instruite,
saii după cererea lori sau din oficiu , pentru crime sau delicte commisse
contra proprietăţilori lori, totii conformii art. 6?) din procedura criminală.
DIDI

DX

1) Prin acesti articoli se acteordă indemnităţi mediciloră, chirurgiloră, moşșelorii
- esperțiloră, martorilorii, jurațiloră carii, după art. 43 și 44 din codicele procedurei eriminale, suntă obligați a se transporta la vre-uă localitate mai depărtată

-de duoi kilometri de la reședința lorii, fiă in distrietii sai fiă aiurea,
Bar art, 43 din codulii de procedură criminală prevede cum in casuri de morte
violentă, proeurorele cere assistența, medicilorii sait ehirurgilorii pentru a raporta
-causele morței, assemenea

și alte persone

sprea jura și face deposițiuni. Art. 44

dih aceeași procedură arâtă că proeurorele trebue a transmite
relui de instrucțiune, ceea ce nu privesce
2) Eată textuli acestui artieolii:

actele judeeăto-

pe consiliile communali.
NI

„Art. 6. Celli ce aduce uă plângere nu va putea avea qualitate de parte iti„gante în procesulă născuţi din acea plângere, de câtii dâcă va declara formale că se constitue parte civile, saii dâcă, în lipsă de assemenea

făcută uă cerere de daune interesse.“

declarare, va fi

LEGE
PENTRU

ORGANISAREA

JUDECATOREASCA

(1865)
TRIBUNALELE

COMMERCIALE

Art. 83. Pentru orașele, reşedinţe de județe, carii nu ai uă secţiune de
tribunalu pentru causele de commerciii, primăria Incală va forma, şi va
publica, la fie-care duoi anni, la ânţâiu August, uă listă de commercianţit

ce poti fi chiămaţi a exercita funcțiunea de judecători commercianți.
Art. 34. In acâstă listă se va coprinde numele tutulorii commercianțilorii români, sai naturalisați români, domiciliaţi in acelli oraş, carii faci
commerciii de trek anni cellit pucinii , carii plătescii cea mai inare patentă
şi carii aii etate de trei-deci anni impliniti.

Art. 35. Nu poti face parte din acestă listă:
a)

Aceia cariinu sciu scrie şi ceti;

d) Faliţii nereabilitaţi;
c) Aceia cărora li sală intergisi parte sau totalu din dr epturile politice,

civile saii de familiă, sai cărora s'a interdisă dreptul de aşi administra
starea ;
d) Aceia carii aii fostii condamnaţi la uă, pedepsă criminală, sau la uă
pedepsă correctțională pentru următârele delicte:
i. Falsificare, spargere de peceţi, sustragere de acte depuse in locuri

publice;
2.
3,
4.
5,

Furtişagu;
Inşelăciune (escrocherie);
Abusă de incredere ;
Attentate la bunele moravuri.

Art. 36. Cei in etate de 60 anni se poti scuti, după cererile loră, d'a
face parte din acestă listă,
Art. 87. Primăria va afige şi va publica, acâstă listă in timpii de 15
dille.
Cei ce au cualitățile cerute, potit forma reclamaţiuni, sau in contra inscrierilorii celloră fără dreptii, saii pentru inscriereă cellorii in drepti.
Art. 38. Reclamaţiunile se vorii adressa mai ântâiii la, primăriă, care
se va, pronungia assupra validitaței cererilorii prin acti scrissti şi motivati.

Art. 40. Lista care coprinde numele definitivi inscrisse, se va Communica, de către primari tribunalului locali la 1 Septembre.
Art. 44. Numele carii in urma, acestei epoce $și până la 15 Septembre,

se vorii adăogi saii se vorii exelude, se vorii communică din noi: tribunalului locali.
Art. 46. Aceştia se vori alege de către commercianţii domiciliaţi in
acelli oraşi carii plătescii paienta de classa I şi II şi carii reunescii și celle:
alte condițiuni prescrisse de art. 34, 35 si 36.
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Listele allegătorilori se vorii compune conformii cellorii prescrisse la
art. 33, 37, 38 şi 39 *).
Art. 47.

Pentru acelle orase, primăria, va, convoca in pretoriuli stu, in

diua de 15 Septembre, pe toți commercianţii alegători coprinşi inlistă, spre
a procede la alegerea judecătorilori comercianti permanenți.
Art. 48. Allegătorii presinţi sub direcţiunea primarului şi a.duoi secretari aleși dintre denşii, voră procede prin voti! secretii la alegerea a duoi
judecători Şi a unul supleantă.

Voru fi alleşi acei carii vorii uni majoritatea absolută a voturilorii.
Cei ce nu vori căpăta acestă majorițate se voră allege la, allu duoilea,

scrutină prin majoritatea, relativă.
Art, 49. Voru [i eligibili acei carii unescă condițiunile necessarii spre
a fi allegători.
Art. 51. Cei alleşi se voru face cunnoscuti, de către primari, ministe-

rului justiției care “va intări prin decretii domnescii.
COOL

LEGE
PENTRU CONSTRANGEREA CORPORALA?)
(1864)
DISPOSIȚIUNI

RELATIVE

LA CONSTRANGEREA

CORPORALA

IN MATERII

CIVILE

Art. 23. Ori-ce persână publică care are cualitaţea, de a primi im mânele selle summe consemnate, sau lucruri depuse, sait acte incredințate
de particulari, va îi condamnată Ja inchisâre, d6că va refusa. a loră restituire sau representare.
Art. 24. Grefierii şi ori-ce alţi funcţionari publici, penru presentarea
ver-unoril acte publice, când ea ar îi ordonată, vori fi constrânşi prin
inchisdre in casi de nesupunere.

Art, 25,

Tutorii,

curatorii, administratorii de ori-ce aşedăminte, şi

acei cărora, a fosti încredințată: uă, administraţiune Gre-care, “sau prin legi

saii de către vruă autoritate, vorii fi suppuşi la constrângerea corporală,
atăt pentru darea socotelelorii, câți şi peniru ori-ce restituțiune ar fi de
făcută in urma dărei socotelilorii.
DISPOSIŢIUNI

DIVERSE

Art. 69. Constrângerea corporală, pronunciată contra unui functionarii,

nu se va putea pune in lucrare de căâtu după dece diie dela expediarea,,
prin preşedintele tribunalului, a unei adresse incunnosciintătere către au-

toritatea de care depinde acellu funcţionarii.
1) Eată textulii acestui articolii:
„Art. 33. Partea nemulțămită pe hotărârea, primăriei va apela la tribunalulii
locală care se ra pronunția de urgență şi fără appeli sai recursii,*

*) Acâstă lege nu s'a aplicatii.
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Art. 70. Suntii suppuși la constrângerea, corporală toţi cei ce au in
mânele lori: summe saii obiecte miscătâre alle Statului, alle aşedămintelori publice, alle municipalităţilori sait alle communelori, când nu vori
voi să dea socotelile sai când, după darea socotelilorii, nu vori putea, răspunde pe deplină acelle summe sait a presenta acele objecte.
DISPOSIŢȚIUNI

TRANSITORII

Art. '77. Pentru datoriile carii ai Iuatii nascere inaintea promulgărei

acestei legi, ea nu se va aplica de cât după unii anni de la promulgare,

REGULAMENTU
PENTRU

TARIFA ACTELORU DE PROCEDURĂ
EXECUTARE ALLE PORTAREILORU (1)

ŞI DE.

—

(1866)
Art, 42. Ori-cine sar afla in stare de scăpătăciune, in cății să nu
potă plati taxele deschiderei unui procesi, precum nici celle-alte acte de
procedură, va fi datorii, de uă dată cu petiţiunea de intentarea procesului,
să presinte dovadă incredinţătore de posiţiunea, sea,
Acestă dovedă, pe lengă legalisare, va cuprinde şi declarațiunea expressă a primăriei locului, că cunnâsce că in adevără petiționaruli, este

lipsită de ori ce midl6ce de achitarea acestori taxe.
SS
OEDODE ED

REGULAMENTU
PENTRU

INSTITUIREA DAREI

LA

SEMNU

IN ROMANIA

(1865)

Art. 1. Se institue in România uă serbare natională sub numirea
, de

dare la semnă.

ă

Art. 2. Darea la semni se sub-imparte in trei divisiuni Şi anume:”
a) Dare la semnii communală ;
d) Dare la semniă judeţiană;
c) Dare la semnii generală.
Art. 3. Instituirea dărei la semnit se va infiinţa și priveghea de cătreministerulu de interne şi resbelă, fie-care in ceea ce îl privescein raporti
cu regulamentulii de faciă.
o

«

1) Acesti regulamentii s'a mcdificată prin altii regulamentă promulgată prin
Decretulii Ko, 1791 din 1 Decembre 1867, eare nu s'a, trecută aci, de 6re-ce pri-

vesce la. reducțiunea tarifelorii sai taxelorii.
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DAREA

LA SEMNU

COMMUNALĂ

Art. 4. In fie-care commună rurală și urbană, seva destina unii anume
locii in care se va aşeqa semnele pentru dare.
Terrenulă reservată semnului în communele rurale va fi de 150 stân-

jeni lungimea şi 40 lărgimea, 6ră in communele urbane și reşedinţe va fi
de 200 stânjeni lungimea, şi 50 lărgime şi va, îi stabilitit in apropiere de

barieră, spre a putea facilita visitaţiunea” dătătorului şi a, spectatorilorii in
diua solemnităţei, pe care va fi aşedatii semnul de depărtare, de loculu
unde se va ascda casa. de dare, de 250 paşi.
Art. 5. Pentru ținerea, in bună stare a “semnelorii, a terrenului reser-

vată lui, a construcțiunei de dare şi pentru privegherca dărei, se institue
în fie-care commună rurală, unit comitetie compusii din trei membri, şi
anume: primarulii şi duoi soldaţi in reservă sau dorobanti ce se vorit alege
de ofliciărulii de instrucţiune numitii in fie-care oraşti de reședință, ră in
communele urbane cinci membri, in carii va intra, “officiărulii de instrucțiune Şi alte persâne cu assemenea, cunnoscințe.

Funcţiunile membrilorii din carii se voriă compune comitetele vorii fi onorifice, şi se vori recomanda, de către primari la aprobarea, prefectului ju-

dețului.
Art.

6.

Pie-care românii

saii naturalisatii va merge

uă dată pe s&p-

tămână, Dumineca, a trage la semniu.
Art.

'7. Darea la semnu

va fi priveghiată de către comitatii,

care va,

inscrie intrun registru formati după modelulii ce?i se va da de ministerii,
numele personelorii ce ait trasii, numărulii focurilori date şi numărulit:l0viturilorit ce au făcutii in fie-care punctii allu semnului.

Art. 8. Tote acelle persone carii nu vorii avea arme de pretisie,
prafu buni de carabină, capse şi plumbi, le vori găsi la comitetii, căruia
i se va punela disposiţie din arinele aflate reservă in arsenalulii oştirei unit

numeri ce se va, găsi de cuviinţă de ministeri, precum şi uă cantitate de
prafu, plumbi şi capse făcute inadinsi pentru acesta.
Art. 9. Uâ-dată pe anni, dioa de 27 Iuliu, in fie-care commună se va,
serba, darea la semnii ; aşa dără în diua fixată, se vorii aduna la reşedinţa
lori t6te acelle pers6ne ce ai trasti la semnii în cursulii annului, și după
uă nou concurență ce voră face intre denşii, tâte acelle persone ce se vorii

deossebi, atătii prin iuţela mânuirei armeloră câtă şi prin mai multe dătături ce voru fi făcuţi in punctul negru, vorii fi premiate de cătră comitetit,
ca semnii de incuragiare pentru progresului făcută in acestă intreprindere.

pt
10. Resultatuli dobenditii in acea di, impreună cu extract după
egistrulii annului, se va trămite de comiteti la prefoctulii judetului.
DAREA LA SEMNU JUDEŢIANĂ,

Art. 18. Ia solemnilatea de dare la, semni județiană, vorii fi faciă
tote autorităţile Statului civile şi militare, €ră distribuirea, premiilorii pers6nelorii ce le-ai meritatit, se va face de către preşedintele comitetului in
numele Domnitorului.
Art. 19. Slindardulii. commitetului dărei la semni: din communele
rurale şi urbane vorii fi stâguri cu armele județului, culorile naţionale şi cu
inscriptiunea.: Comitetuli dăr ei la semnu din communa .....» şi “toti
assemenea, vorii fi şi alle comitetului judeţianii, afară de inscriptiune care

va fi: Comitetul dărei la semnii din județulii ...
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'

Acesti stindardii se va purta de presedintele comitetului in diua s&rbărei communale, după terminarea căreea uni delegatii ali săă va veni cu
densulii la reşedinţa judetului impreună cu premianții in diua serbărei ju-

dețiane.

”

o

DAREA LA SEMNU GENERALĂ.

Art. 20,

In Bucuresci, capitala României, se va serba, în diua de 30

Augusti a, fie-căruia anni, darea la semnii generală.

Art. 21. Pentru acestă serbare se va constitui unii comitetit compusi
din nou& membri şi anume: ministru de interne, ministru de resbelii, pri-

marului capitalei, presedintele şi vice-președintele societăței de dare la
semnu deja instituită, in Bucuresci, din unii din membrii onorari ai dissei

societăţi, şi din alte pers6ne luate din armată şi va fi presidatii de Măria Sea

Domnitorulu,.
Art. 22. Pentru acâstă solemnitate,

se va. destina unii anume locă,

şi se va aședa pe densulii semnele necesarii de dare, făcendu'i totii uă-da-

tă și construcţiile pentru serviciulii dătătorilorii, pentiu șederea, comitetu-

lui și a spectatoriloră.

Art. 26. Transportuli acestorii persâne (celle premiate de comitetele județiane) se va, face pe comptulii Statului, 6ră cuartiruirea lori in capitală pe timpul concursului se va face pe compta communei.

DISPOSIŢIUNI GENERALE,

Art. 80. Semnele de dare alle fie-cărei commune rurale și urbane,

precum

şi acellea de dare la semnii generală, se vorii face după sistemuli

cellu noii adoptatii deja de societatea din Bucuresci.
Cheltuelile necessarii pentru facerea lori, se voriă da din fondurile communelorii, ră aceltea pentru judeţii din cassa consiliului judetianii.
Art. 31. Fondurile necesarii pentru construcția caselori de dareși

pentru premii se voru affecta in budgetele loră.

ă

Art. 32. Cheltuelile necessarii pentru infiinţarea semnelorii, a constructiunilorii de dare şi adăpostirea, privitorilorit lă solemnitatea. generală
din
capitală, precum şi pentru darea de premii, se vorii face -de
către Statu,
trecendu-se in budgetulii ministerului de interne.
|

„Art. 38. Se va prevedea assemenea in budgetele communeloră
rurale

şi urbane summele necessarii pentru plata prafului, plumbului
şi a capse-

lori destinate prin art. precedenţi, a sc tine de comitete pentru acelle pers6ne ce vori fi in lipsă.
”
Art. 34. După terminarea solemnităţei generale, fie-care comitetii se
va

întâree cu stindardulii sti Ja reședintă, şi se va păstra de presedinte
le co-

mitetului, 6ră acella allii comitetului generală la palatulit domnescii.

Art. 35. Regulamentul: de faqiă se va aplica in teră de la 1 Ianuariu
anulu 1866.

REGULAMENTU
PENTRU

ZALHANALE))

(186

8)

Art. 4. Ori-cineva voia inființa uăzalbana va adressa cererea inscrissă ;

in raionul communeloră urbane, ori intr'uă distanţă de la barierile unei
urbe nu mai mică de câtit duoă chilometre, către primarulii în raionulit
communelorii rurale, către commitetulii permaninte allu judeţului; cererea va fi insogită de uni plană şi va arăta lămurit loculii unde voesce a

inființa zalhanaua, depărtarea locului de la cea mai apropiată casă locuită,
intinderea şi felul construcţiiloriu projectate, intinderea curții, depărtarea,

stabilimențului de la apa curgătre şi modulu fabricatiei projectate.
Art, 2. In communele urbane,

în care se află uni consilii de higienă

publică şi salubritate, primarul va trămite acellui consilii petițiunea, relativă la înfiinţarea unei zalhanale.
Uă commissiune din senulii consiliului de higicnă publicăşi salubritate
compusă de ună architectă ori ingineri: şi de duoi medici, se va, transporta
in fagia locului pentru inspectarea localităţei.
Consiliulii va adressa, primarului iin timpulii maximumii de duoă săptămâni după primirea, cererei,

unii rapportii

motivati,

in care va expune

d6că zalhanaua projectată insuşesce condiţiunile cerute de regulamentului
de faţiă,
Primarulii va da, acelli rapportă în deliberatiunea, consiliului communale care, unindu-se cu conclusiunile rapportului, va accorda cererea pentru infiinţarea zalbanalei, ori o va respinge.

In ori-ce casti de accordare a unei assemenea cereri, consiliulit communale va notifica, acesta, comitetului permaninte allit judetului care, la, rândulă săi, va cere aprobarea comitetului medicale supperiori. Orașele
celle mari, prevădute la arţ. 47 din legea, communală,

voru urma și in

acestă privinţă in sensul acellui articolii de lege. In casă de respingerea,
cererei din partea consiliului communale, partea interessată se pote adressa
la autorităţile administrative superidre; €ră in casu de diverginţă

a com-

missiunei medicale, tâte lucrările se vori suppune comitetului permaninte
și prin acesta deliberațiunei consiliului medicale superiorii.
Art. 3. Communele urbane unde nu se află unit consilii de higienă

publică şi salubritate, vorii urma totii assemenea, cu ossebire că elle vorii
cere opinia motivată a medicului primari allii judetului și a medicului ur- |,
ID Primarul trebue

să cundscă părţile

notate

aci alle ucestui regulamentit,

căci

după art. XV, ellă este membru în commissiunea ad-hoc , 6ră după art. XVI,
este insăreinatii eu priveghierea disposițiuniloriă reglementare, și responsabilă la
casă de abateri.
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bei, carii inspectândii localitatea, vori face unii rapportii collectivii assupra
petițiunel pentru înființarea zalhanalei în timpulii maximă de 2 stptemâni.
DESPRE

LOCALITATEA

UNDE

SE POATE

INFIINŢA

UĂ ZALHANA

Art. 5. Nu seva infiinţa niciuă zalhana de câtiiin vecinătatea imediată
a apeloriu curgătore.
Intinderea, zalhanalei şi numiruli vitelori care se tae in”ânsa pe diva

trebui să fiă in proporţie cu volumulit apei.
Nu se va inființa zaihana, pe lângă ape prea mici carii, in timpuli verci

şi tomnei desâcă cu desăverşire, ori pe torente intermitente de munte carii
conţine apa numai după ploi,

Art. 7. Nu se va putea inființa zalhanain intrulit barierelorii unei urbe,

intr'uă depărtare de la barierile urbei mai mică de câtii 2 chilometre,

in

intrulăi reionului locuitii allă unei commune rurale, intr”uă depărtare de la
raionulit unei commune rurale mai mică de câti 300 metre; intruă depărtare de la drumurile principale mai mică de câţi 50 metre, de la cimitiră,
ori de la promenadele publice alle unui oraşi mai mică de câtă 1 chilo-

metru,

Art. 83. Nu se va putea inființa uă zalhana pe lengă uă apă curgătore

in susuli unei urbe (inaintea, intrăret apei in urbe) intr'uă depărtare de la

barierile urbei mai mică de câtii 5 chilometre.

DESPRE MODULU CONSTRUCŢIEI ZALHANALELORU
Art, 9. Fie-care zalhana, va fi imprejmuită spre uscati cu zidit ori cu.

gardu solidii şi intrările ei vori fi inchise cu porţi.
Art. 40. Fie-care zalhana va, avea uă curte de 2,600 stânjeni pătrați
suprafaţia. Curtea va fi nivelată intrun. modă ca să nu inlesnâscă stagnarea apelorii şi formarea, băltacurilorit.

Art. îi. Injunghiarea viteloră se va face numai pe podii care să fii
construiti numai dassupra apei curgătore. Partea curţei destinată pentru

tăierea şi jupuirea, vitelori va fi pavată cu unii materiali! impermeabilă şi
intruă intindere sufâcientă pentru ca sângele să nu seabsârbă de pământ.

Pavagiulii acesta, va avea uă pantă (declivitate) mică spre apa curgătore

şi sai se va intinde până la apa curgetdre saii va fi intrunitii cu unii săntuieţii căptușită cu unii materiali impermeabilă, menitit (a inlesni scurger:»a

sângelui şi spălarea locului unde se taie vitele.
Art, 13. Tavanulu şi acoperişulii assupra cadanelorii pentru topirea

seului va avea aperturi speciale pentru eșirea, aburilorii.
Zalhanalele vorii avea, assupra cadanelorii coșuri speciale pentru eşirea

aburilorit de inălțime minimală de 8 metre socotită de la tavanu.
2

DESPRE

ZALHANALELE

EXISTINTE

Îi

Art. 143. Zalhanalele existinte, carii nu insuşescii qualităţile prescrisse de regulamentulii de fagiă, intru câtii o va permite posiţia şi intinde-

rea locului, afară de diferința in distanţă, se vorii aduce intmuă stare con
formi cu regulamentulii in timpulă maximalit de duoianni dela data promul-

gări! selle. La casi contrariii se vorii inchide la expirarea acestui termenii.
Art, 14. Zalhanalele carii nu suntit construite pe l&ngă ape curgzitore,
se vorit inchide in termenii de unii anni.

9t

CONTROLULU MEDICALU

Art. 15. Nici vă zalhana inființată din noi nu va putea funcţiona până
când nu va fi inspectată de uă commissiune ad-hoc, care va constata că,
ea insuşesce condiţiile higienice cerute de regulamentulii de fagiă; commissiunea, se va convoca de către autoritatea, care a dată permissiune pentru construirea zalhanalei (comitetulii permanenti allii judeţului și primăria) cellu multi in timpu de uă stptămână, după aceea amtoritatea va fi
informată că zalhanaua este gata spre a, putea funcţiona şi se va compune:
in communele urbane carii aii consilii de higienă publică şi salubritate,

de unii membru allu consiliului communali şi de duoi membrii al consiliu.
lui de higienă publică ; in celle-alte oraşe de unii membru allii consiliului
communalii, de mediculi: primari altii judeţului şi de mediculu oraşului ;
in communele rurale de sub-prefectulu plăşe, de medicuiu primari t ali
județului şi de mediculii arondismentului. În cellii din urmă casii proprietarulii zalhanalei va ingriji pentru transportarea, commisiuni! in facia locului. Commisiunea va face raportulii in timpii cell. multă de 10 dile după
ce a primiti invitaţiune.

Art. 16, Proprietarulii ori arendaşuli zalhanalei insciințeză in communele rurale pe sub-prefectuli plăşei $și pe mediculu primară alu judeţului,
in communele urbane pe primari $si pe mediculu urbei assupra timpului

când tăierea are să inc6pă in stabilimentulii săii cu dece dile inainte.

Funţionarea zalhanalei nu va putea incepe inainte de î Septembre.
Art. 17. Nu se va tăia in zalhana nici uă vită care nu va fi revisuită, în
communele urbane, de câtre veterinaruli ori mediculiu urbei ; in communele rurale de către veterinaruliă ori mediculii primarii allu judeţului; cellit
din urmă pote insărcina și pe medicul arondismentului cu acesti lucrare.
DISPOSIŢIUNI

GENERALE

„25. Proprietaruli ori arendașulu zalhanalei este răspundătoru
inzinteă primarului ori sub-prefectului pentru manţinerea, regulamentulur
de faciă în stabilimentulii său.
Art. 26. Primarului communei

in reionulu căria se află uă zalhana,

este datorii a priveghea ca să se păzâscă tote regulile prescrisse în regulamentulii de faciă în timpulu operaţiunii zalhanalei. In casu contrarii va
fi supusu penalităţiioru prevEdute de legi.

REGULAMENTU
PENTRU

ORGANISAREA

SERVICIULUI STABILIMENTELORU PENI-

TENCIARE ŞI DE BINE-FACERI DIN ROMĂNIA 1)
—

(1862)
INTENDENTULU

Art. 96. Intendentulu stabilimentului păstreză uni induoitii servicii:
î. De economii;

2. De şefi allu serviciului priveghiării all custodilorii.
Ca şefi custode instrucţiunile assupra priveghiării, regulâză indatoririle

s6lle.

Art. 97. Ca economiă ali stabilimentului ellă e insărcinatii cu tâte summele prescrisse de comptabilitatea materială.
Art. 98.

In tote dilele slobâde provisiile trebuincidse peatru nutritura,

iluminarea, incăldirea condamnaţilorii după uni buletină sloboditiă de cu
seră de directorii şi pregătitii de comptabili,
Art. 99. Economuliă e in specială insărcinăti cu primirea, pe răspun-

derea sea, cu buna qualitate şi in condiţiile prescrisse de regulamentii sau
de contracte, a, provisiilorii și inmagazinării loră şi cu păstrarea lorii in
bună stare spre a nu se iroşi şi a nu se strica.

Art. 100. Ellu e insărcinatii incă de a priveghia la pregătirea și la
ferberea demâncatului dilniciă ali arrestaţilori, ellii stă faciă la, distribuţiunea porţiunilorii şi veghiază să se indeplinâscă in ordine şi in cătimile cuvenite,

Art. 101. Ell ia sâmă incă de a se strânge şi a se păstra in bună stare
ohjectele de imbrăcăminte şi de aşternutii alle arrestului, precum şi celle

alle arrestanţiloră, şi priveghiază la curățirea, spălarea şi aerisirea lori; elli

ingrijesce schimbarea, regulată a arrestantiloră şi purtarea bună a straeloria
spre a nu se strica fără vreme.
”
TRATAMENTULU FISICU

Art. 266. Arrestaţii vori căpăta de ducă ori pe di demâncare, vâra, di-

minta pe la 9 şi sera pe la 4; 6rna dimindţa pe la 10 şi sera pe la 5. Vorii
mânca impreună la masă commună, într”uă parte a locului hotărâtie pentru
refertoriă.
|
:

1) După art. 96 din legea communelorii şi după art. 584 şi 585 din codicele de
procedură criminală , primarii suntii datori a visita aresturile spre a se assigura,

-de buna observare a regulilorii preserisse, suficiența, hranei și buna întreţinere a
„arestațilorii.
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Art. 267.

Li se vorii da in tote dilele mălaii, de ordinară, până la trei

litre de făină de individu; câte uă-dată pâne câte uă oca, mai allesii in
posturile mari, de făină de grâu, amestecată, cu secară Şi cu Orzii, curată.

și de bună qualitate. Distribuţiunea mălaiului sau a pânei se va “face de
duoă ori pe di, totii la fie- -care masă.

Art. 268. Ar restaţii ai cinci dile pe stptămână de seci şi duoă numai
grase, afară de posturile prescrise de religiune. In dilele grase li se va,
da carne, brândă, lapte acru saă iaurt, slănină de porcii, câte uă-dată le.
gumuri pregătite cu untură. In tote celle- alte dile legume in borşii sai
„dulci, bine impreunateşși asesonate.

Art. 269. In posturi, la dile de carne, peşte sărată, legumuri dulci cu
ulei, prune uscate cu pâsatii şsi oliu.

Art, 2770. Pentru fie-care individă se va da una litră carne, cellă pucinia uă-dată pe săptămână, brândă cellu pucinu la duoă săptămâni, câte
50 dramuri de individu, sau in locit de iaurtii lapte acru câte 75 dramuri.

Spre variare slănină
tirl cu legumi.
Pentru uă sută de
30 oca cartâfe cu
nină ; trei dramuri
30—40 căpăţeni de

câte 50 dramuri, de individu, sai următbrele pregăĂ
arrestaţi:
2 oca untură de porci saii 12 oca fasole cu 6 oca slăpiperii saii paprica de ajunsă, duoă oca c6pă sau
verde, cu atâta cătime de untură sai slănină pe câti

se descrie măt susi, asesonamenti 25 ardei.

Art. 2741, Hrana de legume se va compune de fasole, madăre, bobi,
linte uscată sai verde, de cartofe, sfecle, morcovi, vârdă, napi, de ridichi de ernă, ardeii, hreanii, cepă, pătrunjel, ete. Aceste legumuri
vorii fi combinate impreună la "pregătirea mâncării, toțir-d'a-una cu din
celle mai hrănitore, cu celle mai pugini hrănitâre, cele făin6se cu celle
dulci, şi totii-d'a-una bine asesonate cu legumuri iuți.

Legiumurile mai hrănitâre suntii in regimurile inchisori lintea , fasolea,
madărea,, bobulu, cartofe ; pe lengă acestea se vori putea, adăogi spre a,
se immulţi partea Drănitore ă tractamentului, pâsati, crupe, crişică, orz

urluitii.
Legumurile dulci mai pucinu hrănitâre suntu: : gporcovi,
napii şi verda.

sfeclă, telină,

Legumurile de asesonamentii se compunii de câpă, ardeii, pătrunjelu,
hreanii, ridichi, şi î6te verdețurile de vâră, ce nu potă fi întrebuințate de
câtu ca asesonanentă, şi nici uă-dată nu poti alcătui numai singure hrana
arrestatului intr'uă di.
Art. 272. De legume iin bobiţe, precum fasolea, mazărea, etc., seva
da de individu

75 dramuri,

de cartofi jumătate oca, din legumuri dulci

câte uă litră; amestecate impreună in borşiă, in parte drâptă, din tote-le
să viă câte uă litră de individ.

Art. 273. Ca asesonamente se voră intrebuinţa,, câtii de multi şi de
des cu putinţă lucrurile iuți, precum ridichile de” 6rnă ce se potă da uă

dată, pe săptămână, din cână i in când la prândii, de dimineţă câte una de

omiă cu pâne saii malai de acolo, ardeiit, hreanii, câpă, cardamauă, pătrunjelii,

ect. De tote astea se va căuta a se avea in provisie pe €rnă și

vâră, cu atâta mai mulți că se poti cultiva in intrulă.
+. 275. Nutrimentulii condamnatţilorii bolnavi se va face după cum
se pomenesce in serviciulii sanitari art, ..... după regula ospitalelorii de

94

sărmani liberi, sub comanda medicului, in marginea economiei acellori

-ospitale.

IMBRĂCĂMINTEA
Art. 277. Imbrăcămintea va fi compusă precum urmâză;:
Pentru correcţionali şi reclusionari câte uă cămașă, uă părechiă ismene,
“trei perechi opinci, ună. pe fie-care annit. Un sucmanii ordinari suru, uă

perechiă berneveci de sucmanii surii, și un boneti de polisii de sucmanii

surit cu vipuşcă galbenă şi purtândă dinainte numărulu arrestantului ; tote
aceste pentru duoi anni.

Art, 278. Pentru forţaţi ca unii ce suntă. destinaţi a lucra in fundulii

ocnei, unde usura albituriloră e grăbită mai multi, “vori avea in fie-care
anni câte duot cămăși, duoă perechi iismene şi patru opinci noui, și din
celle vechi făcându-se incă unii rândii vorit” fi trei de individă pentru
schimbi.

Unu sucmani, uă, părechiă, de iţari, cu uă căciulă cu vipuşcă roşiă, pur-

tândă numărulă de sucmani albi, la fie-care 3 anni.

Art. 279. Din câmăşile şi ismenele vechi desființându-se celle mai
rupte, se vorii cârpi cellit pucinii pe jumătate din celle alle annului trecuti, sprea se alcătui incă câte unii rândii ca, să fiă pentru arestanţii correcţionali câte duot rânduri, şi pentru forţaţi câte tret, din sucmanele,

deghe şi berneveci sai nădragi,

cei vechi, “se vori face căciulile şi se

“vorii întări celle nout căptușindu-le pe subsuare şi la spate.
Art. 280. Arrestatele femei voră avea pentru fie-care:
1. Duoă cămăşi;

2. Duoă perechi ciorapi sai călțuni,
3.
4.
5.
6.

Uă rochiă de anghină,;
Uni suemani ;
Uă perechiă, de buşimachii sait iminei de pele in picidre;
Unu tulpanu pentru capu.

Art. 281.

Sucmanuliu va fi pentru duoi anni, cele-alte se vori reinnoi

in toți annil.:
At. 282. Condamâaţii correcţionali din districte suntă in condiţiunile
imbrăcămintei correcţionalilorii centrali ;preveniţii ce stau incă in judecată,

vorii păstra vestmintele lori, numai când ar lipsi cu desăverşire şi nu ar

avea midloce de a "Şi procura de la casele lori, inchisorea le va procura.
MOBILIARULU

Art. 283.

DORMITORILORU

Arestaţii se vorii culca impreună in dormitori commune,

in

lipsă de inchisori celulare, pe paturi soldăţesci; dormitrele vorii fi câti
se pote mai intinse şi mai largi, Jocurile fie-căruia arrestatu vori fi despărţite prin scânduri Ja inălţime de uă palmă.
Art. 284. Pic-care arrestaţii correcţionalu sail reclusionarii va avea ui
matraţie de pae neinseilată şi uni tufecii sub ellu, fie-care forţaţi! uă rogo-

jină siş unii tufecă,, tufecurile şi matraţile vori avea duoă fegie pentru
schimbi, Şi vor servi pentru duot ann:, la inceput se vorii face câte duoă,

Şi în viitori câte una, servindă celle vechi la facerea celui altii schimbă.
Art. 285. Fie-care arrestatii va avea câte uă invelitore pentru trei anni,
celle vechi vori servi la căptuşirea cellori noul spre întărire.
Art. 286. Intre altele, dormitrele vorii avea pentru n6pte uă masă
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josii, uă cofă sai duo* de ţinci, uni lavorii, uni prosopil de rândi şi unii
altulu de schimbi, ună peptene, uă „ladă pentru pusă ciubărulu de nGpte,
uă scuipătâre.
GARDEROPA

Art. 287.
Vati de pânză
«de bumbacii,
reinnoi, după
Art. 288.

ŞI MOBILIERULU

INFIRMERIEI

Pie-care bolnavi va avea, câte 3 cămăși de americă, uni hain patru iţe, uă părechiă ciorapi de sucmani, duoă scufii albe
uă părechiă papuci; acestea in fie-care anni se vori putea
trebuință.
Fie-care bolnavă va avea uni crevată de feri, uă măsuţă.

alături, uă tăbliță n6gră la capii, pe crevati ună matraţiu de paeş si unii tufecă cu indoite feie, duo* prostiri de pânză gr6să, uă invelitore de lână
căptușită,

Art. 289. Pentru fie-care pati, unii comarii, unii castronă, unu talerit
lati de ţincu, uă lingură și uă linguriţă de cositori, uă lingură de lemnu.
Art. 290. Curăţenia, cea mai mare e prescrissă in tâtepăr ţile incăper ej ;

in tote dilele, de duot ori pe di,
d se vorii mătura dormitorele şi sălile, și uă
dată pe “qi, sera, ateliile, uă dată pe lună se vori spăla scândurile, Și dâcă

nu sunti boite, se vorii da cu lutii pe josă.
Art. 291. De duoă ori pe di celli pucini se va afuma in 46te părţile inchisorei cu reşină sai cu oțetii,
cului, se va acrisi, 6rna precum
Art. 292. Arrestaţin se vori
pentru indeplinirea serviciului

după starea, sanitară şi prescrierea, “medişși vera, in vremea, qilei.
rândui pe rândi din fie-care dormitoră
curăţeniei şi suntă răspundători de ea; de

assemenea şi prin atelii, calfa va avea grijă ase curăţi, aerisi, afuma ateliile.
Art. 293.

Eşitorile vori fi de assemenea curățite de duoă ori pe di de

arrestatii rânduit cu rândulii, la eşitori se va, practica, din gaură duos hogege carii să se ardice cellu puciniă de trei stânjeni spre a resufla duh6rea,
in susi.
Art. 294, Odăile tote se vorii vărui de trei orl pe anni , se vorii pracfica morisce pe la, ferestre, şi se voră ține in bună stare.

Art. 295. Tote vasele in'serviciuli dilei se vorii spăla de duo ori, ântâiii
după prându de dimineța şi apoi sâra, "tâte vassele in serviciul nopţei uă.
dată pe di. Pentru serviciul cuhnei, precum şi a curățirii vasselorii , directorul va numi din cei mai blândi, deră mal tineri caril vorii avea, occupațiune constante şi rspundători de stricăciunile, de lipsa, de necurăţe-

nia objectelori, pentru carii vori trage aspră ped&psă.
Art. 296.

In îdtă săptămâna se va curăţi curtea, se va mătura, şi se va

slobodi strânsurile de apă sau de zoi ce ari putea să se facă prin hândieniri
cu sapa, in canalurile principali ce se voriă fi practicaţi după aşedătura faqiadei curţei.

Art. 297. Se va feri, se va opri sub aspră, pedâpsă, tâtă, scârnăvirea,.
arruncarea de zoi sai strângerea de gunoiu, de posderii vegetale, carii potii
-eşi din atelii şi prin fermentare impestă aerul, t6te se vorii curăţi şi se
vori da afară.
Art, 298. De assemenea eşitorile se vorii curăţi
in toti annulu, de duoă
ori pe annu se va spăla canalul care se va, păzi pururea, să stea, bine aco-

periti, şi să nu se lase spărturi carii pot slobodi duhore afară in apropierile
inchisoril.
Art. 299.

Albiturile (rufele ) vor fi spălate in t6tă săptămâna unii rândi
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la, ciubtrit, şi apoi clătite bine in leşiă și in apă rece, numai pentru albiturile spitalului se va da săpunii, tote tmfecurile şi mmatraţile vorii fi schimbate
vă dată in trei luni in pae șși in faciă, tâte ânăriile voci fi opărite de duot
ori pe anni cu uni cropu clocotitii.
Art. 300. Toti. arrestaiulu va fi datori să se spele in ttă dimin€ţa pe
mâni şi obrazii, să se peptene pe eapit; pentru neglijarea acestei curăţenii
va fi pedepsiti cu mâncarea, pe cellii ce se va vedea, cu mânele lipose se
va condamna la uă di de postii cu mălaiii, la a duoa 6ră se va rândui la carceră pe 24 ore, de duoă ori pe lună, arrestaţii se vorii rade şi uă dată in

lună se vorit tunde.
Art, 801. In t6tă săptămâna vera, totii arrestatulii va lua câte unii duşiii,
uă dată pe 6rnă se vori scălda toţi cu apă caldă; băi de ernă și de veră,
pentru acâsta, va fi de rigâre a se statornici in “întru pentru "sănătoși Şi

bolnavi.
INCĂLDIREA

ŞI ILLUMINAREA

Art. 302. Erna, in dormitori, se va face uă dată pe di în spre seră, foci;
căldura odăei deşerte nu va, trece peste 12 graduri nici uă dată, in totă âimin6ţa, prin atelii, căldura, odăei decise nu va trece peste 10 graduri, în
acestă măsură a termometrului: directorului va fixa porțiunile de lemne,
mediculii va fi consultati.
At. 803. Pentru cuhne se va face unu singuru cuptorii unde se vaprac-

tica patru cazane, duoă pentru de-mâncatii, unu pentru spălati cămăşile ,
și allit patrulea, pentru curățiti vassele.

Art, 304. Imcăldirea ospitalului va fi regulată de medică, ospitalulii
va avea cuhnia cu laboratulii săii de uă parte.

Art. 305. Toţi amploiaţii aii drepti la incăldire din intru inchisorei.
Art. 306. Iluminarea se va face in tote dormitorele inchisorei, ori cu
lampe cu oliu, ori cu foţogenii; iluminarea cu luminări de sei e poprită.,

cea cu uleiii e mai recomandată ca, mai puginii stricătore.
Art. 307. T6tă ograda (curtea ) va fi iluminată in tte noptile cu gazi,
viindi mai economici ; laminări se vor păstra in reservă pentru lampe

purtătore cu cari guardienii suntii siliţi să 6să n6ptea prin ogradă.
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1864).
DESPRE ALEGETORII CONSILIULUI JUDEŢIANU

ŞI LISTELE ELECTORALE

Art. '7. Suntii allegători direcţi ai consiliului judeţianiă toțiaceicarii intrunescii condiţiunile prescrisse de legi pentru a lua parte la alegerile deputaţilorii la adunarea legislativă.
Listele electorale, formate după acealege, vorii servi şi pentru allegerea
consiliurilori judeţiane.
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Art. 8. Allegătorii fie-căreea plasse formâză unii singurii colegii electoralu,
Acelleşi disposiţiuni caril reguleză alegerile deputaţilori la adunarea,
electivă se aplică şi la allegerea membrilorii consiliurilorie judeţiane.
ATTRIBUŢIUNILE CONSILIULUI JUDEȚIANU
Art. 67. Consiliul pote insărcina pe unulii saii pe mai mulţi din mem-

bril sti de a aduna Ia faqia locului sciinţele de carii arii avea trebuinţă, in
marginea attribuţiunilorii selle,

Ellu pote correspunde cu autorităţile constituite şi cu funcţionarii publici
pentru a, dobândi assemenea, sciinţe.
Decă după duot cereri, constatate prin correspondință, ver-uă autoritate administrativă subalternă mar fi urmati a da sciințele cerute,

consi-

lulu pote delega pe unulă sait pe mai mulţi din membrii săi pentru a le dobendi la facia locului, pe cheltuiala personală a dissei autorităţi, afară când
MN
aaa
.
av
.
9
ea ar dovedi că intârdierea n'a proveniti din vina, sea.

DESPRE SUB-PREFECTU IN RELAȚIUNILE SELLE CU CONSILIULU JUDEŢENU
ŞI CU COMITETULU PERMANENTU
Art. 410. Sub-prefectulii visiteză tâte communele plăşei selle, inspectă

registrele statului civili şi verifică starea, casselorii communale,
cellu pu-

qinu de duoă ori pe annii, şi ori-când va găssi de cuviinţă, raportândă
comitetului ori-ce neregularitate, neingrijire sait abusit ar descoperi.

LEGE
PENTRU

COMMUNELE

URBANE

ŞI RURALE!?).

—

(1864)
CAPITOLULU

1.

FORMAREA COMMUNEI

Ari. 4, Tote satele, oraşele şi orăşelile (târgurile)
României, vorii for-

ma, pe viitorii, commune independinte, supuse legei
de faciă.
Communele se imparti: in commune rurale, com
pusse din
mal multe sate, cătune, etc. şi in commune urbane, a
dică oraşe
Art. 2, Communa ingrijesce singură interessele
selle şi se
de sine in marginea legilori. Ea formâză uă pers6nă
juridică.

unul sau
şi orăşeie,
administră
|

Art. 3. Totu locuitorulii face parte dintr”uă commună si
contiribue la,
sarcinile communale. Acei carii locuescii afară de unit ceniru
de populatiune, suntii indatoriţiţ să, se ins crie şi să facă parte din communa cea
'mai
apropiată de locuinta lori.
1) Acestă lege se trece în intre gulii ei, căci “primarii și consiliile communali
sunții ținuți a o cunâsce, a o aplie a, ȘI a se convinge de mărginirea
competinței:
lori vis-â-vis de a, altoră autorită ți eu earii suntii în relaţiune.
7
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Art. 4. Nici uă commună nu va putea numtra, mai pucinu de una sută
familii sai cinci sute locuitori.
Satele carii nu vori

ajunge la acesti numiri,

precum şi cătunele şi

locuinţele isolate, se vori uni cu communa cea mal apropiată.
Satele carii, avendii mai puţinii de una sută familit, arii declara că potă să

susţină singure sarcinele communale, se vorii putea recunosce ca commune.
Art. 5. Neputândii uă commună purta singură t6te sarcinele ce ”i suntit

impuse, va avea dreptulii să se intrunâscă cu una sai mai multe commune
vecine, spre a forma numai vă singură commună in privința acellori sarcini.

Assemenea şi când administraţiunea unei commune ar intempina dificultăți din causa prea marei intinderi sai prea marelui num&ri de familii
domiciliate in intruli ei, communa se va putea subdespărţi in mal multe
secțiuni, d6ră care totuşi, in interesele celle mari şi in raporturile s6le exteridre, va infăcişa una şi singură commună, şi vă avea uă unitate de administraţiune.
Nici uă intrunire sai deslipire a unei commune nu se va putea face de
câți din trei in trel anni, socotindu-se de la ântâia classificare.
Art. 6. Tâte intrunirile şi deslipirile despre carii se vorbesce in artico-

lulii de mal susi, nu se vorit “putea effectua, de câti după următorele moduri:
Consiliuli communalit,

despre care se va, vorhi mai la vale, allu com-

munei care ar dori intrunirea sa, cu uă altă commună, saii deslipirea uneia
dia părţile selle, va fi datori a examina prealabilă questiunea, consultăndiu

şi pe Cel mai impuși dintre contribuabilii communel.

Assemenea consul-

iare se va face şi de către consiliile cellorii-alte commune interessate in
questiune,
La, casii de invoirea tutulori părțilorii interessate, consiliile communali
respective voră constata decisiunea luată prin uni 'procesii-verbaliă, care se va aduce la cunnoscința prefectului; prefectulii, in urma chibsuirel
făcută cu comitetulii permanenlii, va rapporta ministerului de interne, spre
a se intări lucrarea prin ordonangiă Domnscă; 6ră la casu de contestaţiune din partea uneia din părţile interessate, questiunea se va supune aprobărei comitetului permanenti de districti, rămâindă decisiunea, definitivă

la, acesti din urmă,
Comitetulii permanentă aflân du nedomirire în hotărârea questiunei, va
putea numi uă comisiune consultativă, compussă dintre membrii cei mai
luminaţi ai communelorii interessate ; acea comissiune intrunindu-se cu

consiliile comunal respective, sub preşedinţa sub- -prefectului arondismentului in care se află communa care cere intrunirea saii deslipirea, va expune resultatulii deliberaţiunei printr'ună prescripti- -verbalu, care se va communica, comitetului permanenti.

Art, 7. Orl-ce intrunire sai deslipire de commună ar modifica circumscripțiunea unui districtă, nu se va putea pronungia de câtii prin uă lege.
Art. 8. Averea propriă a communei intregi, sai a unek părți din commună, care se intrunesce cuuă altă commună vecină, rămâne a sea proprie.
Art. 9. Classificarea communelorii în rurale şi urbane, după coprinderea arţ, i se va, face de către guvernil șiş se va supune camerei in cea ântâiu
sessiune după, promulgarea. acestei legi.

Nici uă schimbare in clasificarea acâsta nu se va putea apoi face de câți,
in inţervaiuli de cinci in cinci anni, toţii prin lege.

CAPITOLULU II.
DATORIILE COMMUNELORU

Art. 10. Fie-care commună este datore a avea uă casă a communei
numită primăriă,
Art. 11. Fie-care commună este datâre a ingriji de cultului, de bisserica sau de bissericile religiunii la care aparţine. Ea este datâre a plăti pe

preoţii şi servitorii bissericilorii sâlle. Nimeni insă nu este indatoratii să contribue pentru serviciului unui cultă care nu este allu său.
,
Art, 42.

Contribuţiunea pentru serviciulii cultului va fi deossebită de

Art. 13.

Fie-care commună este datore a ingriji de neputincioşi sti şi

celle-alte dări.

«de copil gasii.
Art. 14. Fie-care commună va fi datre a avea una sa mal multe sc6le de băeţi şi de fete, contormiu disposiţiilorii legii de instrucțiune publică.
Art. 15. Fie-care commună urbană Va avea unii corpi de pompieri bine

disciplinați, instruiți la meşteşugulii lorii şi inarmaţi.
Art. 16. Fie-care commună urbană de la 6,006 locuitori in susă va in- .
griji a avea uni spitalu pentru bolnavi sai scăpătaţi, in marginile trebuin-

„telorii şi midloceloră selle, dâcă nu există spital centralii, şi fără a se prejudeca subsidiile ce assemenea spital communali ar primi "din cassa jude-

ţului sau Statului.
Art. 17. Fie-care commună rurală de la 500 locuitori in susă va fi datore a avea tauri, armăsari şi berbeci de soiit, pentru imbunătăţirea viteloru.
Assemenea fie-care commună rurală este datâre a avea uă grădină de
plantaţiune pentru r&spendirea dudiloru (agudilorii).

CAPITOLULU III
COMPUNEREA AUTURITĂŢII COMMUNALE
Art. 18. Fie-care commună este represintată prin uni consilii commu-

“nalii, a căruia compunere, alegere şi atribuţiuni se determină mal josi.

Administraţiunea trebilorii fie-căria commune este incredințătă unei per-

- sâne care poriă numele de primarul communei.
Atribuţinnile acestut magistrati se vorii determina mal josii.
Art. 19.

Consiliulă communalii se compune de cinci membrii
sa con-

: siliari in communele până la 1,500 locuitori,
De 7 membri saii consiliari in acelle de la 1,500 până la 3,000 locuitori.
De 9membri dela 3,000pânăla 5, 000.
De 13
De î5
De11

«
«
„

—
—
—

15,000
30,000
50,000

«
«
«

30,000.
50,000.
in susu,

Art. 20. Nu potu îi consiliari in communele urbane cel ce nu sciii scrie
:Şi ceti,
CAPITOLULU IV.
DESPRE ALLEGETORII COMMUNALI

Art. 21. Membri; consiliilorii communali se allegii directi de către adumarea allegătoriloru commune.
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Art, 22. Sunţii alegători in commună,
a) Românii ce se aflu in condiţiunile stipulate prin legea de faciă,

5) Străinii caril vorii fi dobânditii inpămentenirea mică,
c) "Toţi aceştia, vori trebui să aibă vârsta legiuită, să fiă domiciliaţi in
commună, cu s&se luni inainte şi să plătâscă către Statii contribuțiunea directă in urmăidrea proporţiune:
In comunele rurale uă dare către Stată de .......... lei 48

In communele urbane, de la 3,000 la 15,000 locuitori
In acelle dela 15,000 insusi

.....

. cc...

«

80

«
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Aceste imposiţe in communele urbane se compunii de 48 lei contribuțiunea personală și de şossele, 6ră restulu de impositi fonciari.
d) Suntii asseinenea alegători, patentarit până la a a cincea classă înclusivi, carii se vorit bucura de qualităţile insemnate la litera a) şi b), şi
carii vori avea vârsta şi timpulii domiciliului prescrisse lalittera e ).
Art. 23. Contribuţiunile plătite de către femeiă se poti ţinea in s6mă
bărbatului, assemenea şi contribuțiunile plătite de către minori tatălui loră.
Văduva va putea, de vavoi, socoti fiului săi celui mai mare, sait gine-

rului săi, contribuțiunile ce plătesce spre ai procura dreptuli de alegătorii.
Art. oa. Drepiulii de allegătorii se constată după câtimea contrribuţiu
nilorit plătite in cursul annului expiratii inaintea allegerii.
Art. 25. Sunţi alegători fără nici unii censu (contribuţiune), toţi preoţii, professorii şi institutorii de ori-ce gradi, doctorii şi licenţiaţii, advocatil, medicii, inginerii, architectii, toţi aceştia, avendi diplome liberate, sait

recunoscute de guvern, precum $şi funcţionarii civili sau militari retraşi
din servicii, carii voru justifica că primescii uă pensiune annuală de 2,000
lei cellit pucinu.
Art. 26. Israiliţii pămenteni, până ce vorii arăta că ai senţimentele
şi moravurile românescă şi până la uă modificare a legii de faciă, nu vorit

putea exercita drepturile communale de câtii in condiţiunile următăre :
a) Decă servindă in armata română ai dobândit Tângulii de sub-ofliciăru,
5) Decă ai săverşitii cursulii de colegiu sait de facultate in România.

c) Decă după studii regulate a dobenditii dea facultate străină diploma

de doctorii saii de licențiatii ini ori-ce specialitate, trebuindii insă ca acestă

diplomă să fiă recunnoscută de guvernul țărrei;
d) Dâcă ait intemeiatii in România uă fabrică saii uă manufactură folositâre ţărei şi care occupă cellii puginii 50 messeriaşi.

Art. 27. Nu potii fi alegători communali ori-care ar fi contribuţiunea.
ce plătescu către Stati:

1) Servitorit carii primescii simbrie ;
2) Interdictii,

3) Faliţii nereabilitați;
4) Cei osândiţi judecătoresce la uă pedepsă criminală sau la uă pedâp-

să corecțională, pentru următ6rele delicte:
a) Futtişagii ;

b) Abusii de incredere ;
e) Inşelăciune;
d)

Spargere de peceți şi sustragere de acte depuse in locuri publice.

5) Acel ce: în publică suntit cunnoscuti că ţinii casse de prostituţiune
Sail de jocit de cărți.
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Art. 28. Listele allegătorilori se pregătescu pe fie-care annii de către
primarii communelorii pe basa ultimelorii roluri de contribuțiuni.
Aceste listeprovisorii se afişeză in cea WVânteiii Duminică a luneilul lanuarii, in fie-care commună.
Art. 29. Reclamaţiunile se vorii adressa, prefecturii in celle Wânteiia
trei săptămâni de la, data afişării, 6ră la communele rurale la sub-prefecti

care le indrepteză prefectului. După ce prefectulu, cu assistența, consiliuiui permanentu, va fi hotărâți assupra tutuloria reclamaţiunilorii ivite, elu
incheiă listele definitive şi le publică negreșitii până la cea Wântâii Duminică a lunei lui Februariă.
Art. 30. In celle trei săptămâni ce urmeză,

nemulţumiţii vori putea

appela în contra hotărârilorit prefectului la tribunalulii districtului, 6ră in
contra, hotărâriloră tribunalului la, curtea de cassaţiune, până in 30 dile

după primirea hotărârii tribunalului.
Tribunalulu şi curtea de cassaţiune statueză de urgenţi.
Ori-ce pers6nă admissă in listele electorale p6te reclama inscrierea, sai

ştergerea ork-cărui individii ommissu sau nedreptii inscrissu in lista allegătorilorii communei, din care ellu insuşi face parte.
Ar. 31. Listele uă- dată redigiate după indeplinir ea formalităţilori de
mai susi, devinii definitive de la 1 Martiu şi pentru totii cursul annului,
până la următorulit 1 Martiui.

CAPITOLULU V.
Art. 32.

DESPRE ADUNAREA ALLEGETORILORU COMMUNALĂ
Adunarea allegătoriloru in communele urbane are locu, din

patruin patru anni, spre allegerea membriloră

consiliului communali, rein-

noindu-se aceştia pe jumătate prin tragerea la sorți din duoi in duoi anni.

La communele rurale alegerea se face din duol'in duoi anni, reinnoindu-se numai ui a treia parte “din membrii la uni anni.

Acâstă adunare se face la cea ântâiu Duminică a lunei lui Noembre.

Ea

nu se convâcă extraordinarmente, de câți la casii de vacanţă, celli puginu

de uă a treia parte a numărului intregu ali: consilierilori.
Art. 83. Primarele communei convâcă pe alegători celții puginii auî5!
gile inaintea dilel fixate pentru allegere. Convocarea se face prin publicarea şi afişarea dilei fixate la primărie și în totii coprinsulii communel.
Art. 34. Allegătorii se ințrunescii intru, singură adunare, d6că numărul lori: nu trece peste 300. Când numărulii va fi mai mare, colegiulă se

imparte in mai multe secţiuni analge cu secţiunile în caril este despărțită
communa.

In afișurile săi publicaţiunile de convocare, se arâtă anumein

ce secţiune fie- -care alegătorii are să voteze.
Art. 35. Adunarea allegătorilorii nu se pâte occupa de câții numai de
alegerile pentru carii ea este convocată.

Art. 36. Primarele communsi, ori in lipsă, cell mal in verstă din membrit consiliului, preside adunarea; secretarii sunti cel duo mal tineri din
alegători.
Art. 37. Fiindu mai multe secţiuni, fie-care are de preşedinte pe unit
membru all consiliului, şi secretarii precum mai susii 4).
3) De şi acâstă frasă nu se termină întruni modii destuli de esplicitii, ea insăeste roprodusă întoemai după originalulii oficialii.
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Art. 38. Lipsindi membrii consiliului, biuroulă se formâză de către

personele din s6nulii corpului alleg&toriloră , aleşi de către insuşi alle-

gătoril.
„Art. 39. Preşedintele are singurii poliția adunării; nici uă putere ar-

mată şi nici unu agentă all poliției nu va putea sta in sală sai impregiu-

rulu sălei adunării, afară de casulii când acâsta se va cere de către preşe"
dintele.

Art. 40. Preşedintele face cunnoscută adunărit numărulii personelorit

de allesii.

Art. 41. Fie-care alegătorii chiămatiila rândul său, depune biletul

Ă
săi

scrissă pe chârtiă albă şi inchisi intr”uă cutie cu duot incuietori, alle cărora

chei se păstreză una, de către preşedinte şi alta de către cell mal bătrână

”
dintre secretari.
Cell ce nu sciă să scrie, chiamă pe unulii dintre alegători in care are
incredere şi * scrie biletuli.
Art. 42. După ce au fosti chiămaţi toţi alegătorii succesivit după ordi-

nului alfabetului, se mai face uă ultimă chiămare acellorii carii pote au lip-

situ din sală, 6ră scrutinuli rămâne deschisi până la 4 ore sera. Pentru

assigurarea lui se vorii pune peceţile mai multora dintre alegători Şi voru

putea chiar rămânea in sală pentru pada lui.
Art, 43. La deschiderea urnei, fie-care biletii se desface inaintea. publicului, numele eşitii se scrie de către fie-care secretarii pe uă lietă, şi resultatulu generali se proclamă de către preşedinte.
Art. 44. Biletele caril coprindă nume neințellese, sai semne de ori-ce
natură, carii ară pressupune uă prealabilă ințelegere, suntii nule.
„Art. 45. Alegerea se face prin majoritate relativă, 6ra in casă când nu
se va putea intruni uă treime de voturi, se va procede la uă nouă allegere
in țermeni de 15 dile.
Art, 46. Procesele-verbale alle alegătoriloriă, constatătâre tutulorii operaţiunilori săvârşite, se trămită de indată consiliului permanenti ;, ră in
oraşele Bucuresci, Iaşi, Crajova, Galaţi, Brăila, Ismailii şi Ploesci, ministe-

rului de interne.

Unii ali duoilea exemplară

all acestori. procese-ver-

hale se conservă in cancelaria communală.
Art. 47. Ori-ce contestaţiune assupra allegerilorii se face la consiliile
permanente in termenii de Î0 dile; €ră in oraşele Bucuresci, Iaşi, Crajova,
Galaţi, Brăila, Ismail şi Ploesci, se adressâză ministerului
de interne, care

consulțândi consiliulii de Statii, va, putea cassa alegerile dâcă se constată
iregularităţi grave; in acestii casii se procede la allegeri nuoi in termenii

de 30 dile.

Cassarea saii manţenerea, allegerilori nu pâte prejudeca intru nimicit

acţiunea publică , care se p6te intenta in contra acellora. ce ari îi commissit

in cursuli operațiunilorii electorale, ori-ce felit de delictii prevădultii şi
pedepsiti de lege.

|

CAPITOLULU VL.
DESPRE

ELIGIBILI

|

Art. 48. Pentru a fi alesii membru unul consilii communalii, se cert

acell6şi condiţit ca şi pentru a fi alegători.

o

Art. 49. Funcţiunile de membrii ai consiliului communalit, suntă necompatibile cu ori-ce funcțiune salariată a Statului
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Art. 50. Membrit unuia şi aceluiaşi consiliii nu potă fi-uniţi intre dânşii

prin legături de inrudire, sau alianţe de familiă, până la allu treilea gradit
inclusivil.
Art, 51. Membrii consiliului, Ja intrarea, in funcţie, pronunţiă următorulii jurămânţă în faqia unui delegatii ali guvernului, 6ră acel al oraşuJu Bucuresci in fagia ministrului de interne: Jură credință Domnitorului,
supunere legiloră ţerrei şi sprijină interesselori Communei. Așa sămi
ajute Dumnegleii.

Art. 52. Membrii consiliilorii communelorii rurale "ȘI dai: demissiunea

lori către sub-prefectii, eră acei ai consiilorii urbane către prefecți;, mem-

prii consiliului communale din celle ş&pte oraşe menţionate în art. 47, “Si
dai: demissiunea da dreptuli către ministerulii de interne.
CAPITOLULU VII
DESPRE INTRUNIREA ŞI DELIBERĂRILE CONSILIILORU COMMUNALI
Art. 53.

Consiliulii se adună de câte ori îlli ceri trebile speciale alle

communei, regulatii insă, ellă se convâcă cell pucinii uă-dată pe lună,
afară de acâsta se adună in şedinţă extraordinară ori de câte ori interessuli communei ar cere.
Convocarea se face prin primarele communei, sait după cererea, unei
treimi a membrilorii consiliului communalu.
Convocarea se face celli pucinii cu uă di inainte prin circulară in care
fie-care consiliarii sub-serie că a vădutii chiămarea.
Art. 54. Consiliuli: nu pote delibera de cătii fiindii faciă majoritatea
absolută a mermbrilori săi. Decă insă s'a făcut de duoă ori convocare
regulată, fără nici ună resultatii, atunci la a treia convocare consiliul
lucr6dă cu membrii presinți.
Art. 55. Primarele communei, sai in lipsă”! ântâiulu său adjutorii, ori
in lipsa şi a acestui, cell mal in verstă dintre membrii, deschide, presidă
şi inchide ședința. Hotărârile se dau cu majoritate absolută de voturi, la
casii de paritate, propunerea assupra căreea se desbate, cade.
Art. 56. Toţi membrii şi daii votului pe faqiă, afară numai de casurile
unde suntii pers6ne în jocii, precum numiri in funcțiuni, revocări şi suspendări de funcțiuni, etc. în assemenea casuri votulii este secretit.

Primarulii voteză cellu după urmă.
Art. 57. Ork-ce membru all communei este opriti:
1) De a sta faqiă la deliberarea questiunilorii în carii are uni interessii

personalit, adică când hotărârea, ce se va lua va putea aduce lui saii rude-

lorii şi aliaţilori lui, vre-unii avantagiu sau pagubă.

2) De alua parte la vre-unii serviciu, la vre-uă strângere de dări, la

vre-uă dare in antreprisă, sai a figura ca garantă in vre-uă antreprisă a
communei.

3) De a interveni ca advocaţi sai plenipotenţi, in procesele pornite in
contra, communei, precum nici a, apăra cu plată vre-unii procesii allă communei.

Art, 58. T6te hotărârile consiliului se inscrii intruă condică ținută de

secretari; elle se sub-semnâză de membrii, şi suntii pururea. la disposiţiunea ori-cărul cetăţianii din comună, sail a ori-căreea autorităţi care ar vol
să le cun6scă,
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,

Cu tote acestea, consiliulii pote decide pentru uni
ţimpii mărginitu
secretului decisiuniloră luate cu uşile inchise. Acestă
secreţit este insă
numai in privința particulariloră , 6ră nu şi a autorităţii,

Art. 59. In foții annuli consiliul communali,
inainte de a se occupa
de budgetii, face unii raportii detaliată assupra
administrațiunii şi assupra
trebilorii comunei, care se va şi publica.

Art. 60. Ședinţele consiliuiui suntii toti-d'a-una publice
când

va fide
tratati uă cestiune de budgetu, de dărt noui,
de instrăinare de veri-uă
avere communală, de contractare, de imprumuturi,
de infiinţări de stabi-

limente de utilitate publică Şi, intr'unii cuventii, de
ori-ce cestiune care
'attinge directi! interessele communale, fără a pune in
jocii niciuă persnă.
Art.
61. Primarulă are poliția adunărilorii ; ellii are
faculta

te dea pune
să arresteze şi a trămite inaintea tribunalului polițiănescii
pe ori-ce individ
care ar veni să turbure linistea şi buna ordină a adunăr
ii prin uă purtare

necuviinci6să,
Art. 62. Consiliul communali face insuşi regula
mentulă

dine şi de servicii interiori.
Art. 63.

In acesţii regulamentii, consiliulă

săă de or-

va hotără amend

e pentru
acei din membrii carii arii lipsi la, şedintă fără vre-unu
motivii primită de
majorit
ate.

Productulii acestorii amende va intra in cassa
commu

nală.
Art. 64. Consiliulii communali nu pote delibera
assupra objectelori
străine attributiiloria selle.

Când consiliul ar fi luati resoluţiă abăttută de attribuţiile
şedinţa şi a insciinţa pe sub-prefectii care va raporta neintâ
rdiati casulu
prefectului; pentru

selle, sai
care valtmă interessulii generalii, capulii communei este
dătoria a inchide

oraşele menţionate ia arţ. 47, insciințarea, se face
către
ministerulă de ințerne.
La, assemenea intâmplare autoritatea pote suspenda
punerea in lucrare

*

a unei resoluții a consiliului si chiar adunările acestui
a,
Comitetului permanenti decide decă suspendarea pote
fi manţinută.
Atâti prefectulii câţi Şi consiliulii communaliă poti appela
la ministerulii
de interne de resoluţia comitetului permanenti, şi minist
erulu hotărasce
luândă avisuli consiliului de Stati.
Motivele suspendării se communicii nemidlocitii consiliului commun
aliă.
.

o

.

Dâcă anularea resoluţiei consiliului communalii
nu intervi

ne până in 60
dile de la communicarea motivelor, suspendarea,
este ridicată.
Art. 65. Domnulă pote, printr”uă ordonanciă motivată,
să anuleze ac-.
tele autoritățilori, communale carit arii fi abăttute de
attribuţiunile loră

„contrarii legilori, sat arii vătăma interessulă
generală.

Cu tote acestea actele aprobate de comitetul permanenti
vorii trebui a
fi anulate in termeni de 60 dile de la data aprobării...

După

trecerea acestori 60 dile, actele consiliilori commu

nali nu
potă fi anulate de câtă prin puterea legislativă.
Art. 66. Dâcă consiliul communaliar irma a se depărta
, de aitribuțiile

sâlle, sai decă actele sălle ară fi de natură a turbur
a ordinea publică,
“Domnulu pote pronuncia disolvarea consiliului și
anularea, deliberaţiuni-

lori sâll
; duoă
e luni cell multi după disolvare
se facii noui allegeri, in
acesti interval aftacerile communei se administră de uă comiss
iune numită de guvernii şi compussă de persânele ce ai intrunită mai
multe voturi
la cea din urmă aijlegere.
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CAPITOLULU VIII
ATTRI BUŢIUNILE

CONSILIULUI

COMMUNALU

Art. 67. Deliberatiunile consiliului communalii coprindi in de obste
priveghiărea şi apărărea tutulori interesseloră speciali alle communei,

precum și objectele ce'i sunță suppusse spre deliberare de autorităţile ad.
ministralive superidre.

i

Consiliul controlză, descâptă şi ajută pe capulii communei şi pe ajutorii sti, in administraţia trebiloră locale alle communei. Deliberaţiile consiliului suntă precedate de uă cercetare prealabilă, când guvernulii ojudecă de trebuinţă, sau când ea se prescrie de regulamentele administrative.
Art. 68. Deliberaţiile consiliului privescă :

a) Obiectele pe cariile regulâză Wa dreptulii prin chibsuirile selle. Aceste
chibsuiri devinu lucrătore, dâcă in termeni de 30 dile nu s'aii annulată
de comitetului permanenti sau de ministerulu de interne.

b) Obiectele assupra cărora deliberările consiliului communală, pentru
a se putea pune in lucrare, aii trebuinţă de aprobarea comitetului permanentii sau a ministerului de interne, de uă ordonanţiă domnâscă saii de

uă lege.
c) Objectele assupra cărora consiliulu este chiămati aşi da numai socotința.

d) Objectele lăsate regulării consiliului.
e) Objectele assupra cărora consiliul pote

a'şi exprima dorinţele selle.

Art. 89. Consiliulă reguleză prin deliberarea sea:
1) Păstrarea, imbunttăţirea și chipulii administraţiei averii communale,

pentru ca, să nu se risipâscă, să aducă pururea cellii mai mare folosii putinciosii, şi locuitorii communci să se bucure de uă potrivă de rodurile ei.
2) Condiţiile arenduirilori (impossessuirilorii) şi a inchiriărilorii proprietățilori , productelorii şiş a venituriloră communei, când termenul, lori
nu trece peste trei anni, precum şi termenul adjudecaţiilorăi.

3) Chipul întrebuințări! Şi impărțirea păşunei şi a rodurilori. communali, şi condiţiile la carii ai a se supune fegiele impărţitore, afară d6că
ar urina, reclamaţiune în contra, regulării consiliului communalii, când
atunci lucrarea este supussă aprobaţiei comitetului permanenti sai ministerului de interne pentru celle ş6pte oraşe menţionate la articolulu 47.
4) De ar avea communa, pădure proprie, chipuli impărțirii aceştia intre
locuitori, confermându-se legilorii forestiere.

Art. 70. Ori-ce regulare a consiliului communalii assupra objectelorii
ar&tate in articolul precedenti, se communică, nemidlocitit sub-prefectului de către capulii commune!, sub luare de adeverinţă de primire, spre
a se transmite comitetului permanenti.

Dâcă acesta, nu anul6ză, până in

30 dile de la data adeverinței, regularea consiliului communali ca abăttută de legile şi regulamentele administrative, saii după reclamaţia vre-unei
fecie interessate, ea se pote pune in lucrare, Reclamantului ?i rămâne Tecursulii deschisi şi peste acestu termeni.
Prefectul statuândii iin comitetului permanentii, pote insă
i
amâna punerea in lucrarea a regulării consiliului communalii incă alte 30 dile, făcându cunoscutii inaintea expirării termenului ântâiu.
Art.'74. Obiectele pentru cani chibsuirea consiliului communali este
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supusă, aprobaţiei formale a comitetului permanenti, şi in unele casuri
chiar dobendirea unei ordonanţie domnesci sait uneilegi, 'suntii următărele:
1) Budgetulu cheltuelilorii communali şi midiocele pentru a le acoperi;
2) Sumele annuale alle veniturilorii şi alle cheltuelilorii communale;
3) Cumpirările, instrăinările, schimbările de averi nemişcătâre sai de
drepturi alle communei, constituirea, de ipotece (amanetările), delimitaţia

şi impărţirea de nemiscăi6re in de-a-vălmăşiă, afară dâcă acestă impărţire
Sar ordona de către autoritatea judiciară.
Decă valdrea cellorii de mai susii intrece trei mii lei sai duoă- decimi
din venitul obicinuiţii allu communei, se cere incuviințarea, Domnâscă;
4) Darea cu dobândă şi intrebuinţarea banilori communei;
5) Condiţiile impossessuirei sai inchiriere de nemişcătore alle commu-

nel către alte feie, precum şi$ de acele pe cari! communa insăşi ar voi a
le lua in possessie sai in chirie, dâcă termenulu ar intrece unu anni;
6) Aşedare, schimbare sai oborâre de contribuţil communale şi de regulamente attingătâre de elle;

„1 Projectele de clădiri, de reparaţii insemnate

sait de derâmări ce ar

voi să intreprindă communa;

8) Deschiderea şi inchiderea de ulițe şi pieţe publice, precum şi projectele de alliniare ;
9) Direcţia şi deschiderea drumurilorii vecinale şi laterale, potrivită legilori şi regulamentelor, şi fâră jignirea legilorii privitâre la expropriațiunea pentr u folosinţa publică;
10) Brudinile (taxe de poduri) şi alte dări de assemenea natură ce Sarii
projecta a se statornici pe teritoriul communei ;
11) Regulamentele sau tarifele atting*târe de strângerea, venitului, de
inchirierea locuriloră de bâlciuri (iarmarâce) , terguri, piecie şi zalhanale,

de dejugătore pe drumurile publice, precum şi taxa cântarulii, a măssu.
riloră şi a cotitului.
12) “Primirea darurilorii şi a legaturiloru făcute communei

sai aşedă-

meântelorii communale, când val6rea lorii nu intrece dece mil lei;
De au urmati reclamaţii iin contra darului sau Jegaiului, aprobarea commitetului permanentit se notifică toti uă dată părţei reclamante pe callea
administrativă,

Ori-ce reclamaţie in contra, aprobaţiei commitetului permanenti, trebue
a se face cell multi in 30 dile după “notificare;
Când val6rea darului saii a legatului trece peste dece mii lei, primirea
ei este suppussă incuviinţăr ei Domnului;

13) Fixarea num&rului şi impărţirea parochiilorii communei, cercetarea și
tropii
La
reulu,

aprobarea, budgetelorii parochiilorii prelucrate de respectivele epialle parochiilorii;
acâstă lucrare voru i ascultați preoţii parochiei, precum şi protoiede carii parochiile atârnă;

14) Procesele şi invoielile communei, precum şi$ tote objectele, in privirea. cărora legile şi regulamentele suppuni deliberaţiunile consiliului
communalii aprobaţiei commitetului permanenii, a ministerului de interne
Sail incuviinţărei Domnului, ori dobendirei unel legi.
- Art,'79. Deliberările consiliilorii communali rurale assupra objecte-
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loră arătate in articoluli precedenti, se adresseză de assemenea sub-prefectului, 6ră alle consiliilorii urbane ; la prefectii , prefectulu este datorii
a le transmite nemidlocitii comitetului permanentii spre aprobare. Se face

exceptiune pentru ăcelle şepte oraşe alle cărora consiliuri communali se

|
adresezi la ministerulu de interne.
Commitetulii permanenti sait ministerulă refusândii aprobarea, consi
liulii communalii pote appela la consiliulii de Stati.

Art.'73. Obiectele assupra cărora consiliulii communalu este chiămati
a şt da numai socotinţa, suntu următorele:

1) Projectele de alliniare alle drumurilori mart in intrulă oraşelor,
terguriloră şi satelori ;
2) Primirea darurilorii şi legaturilor făcute aşedământelori. de binefacere atârnate de commună.;

3) Autorisaţiunea ce arii cere aceste aşedămente de a se imprumuta, de

a cumpăra, de a schimba, dea instrăina, de a porni procese, de a se invoi;
4) Intrunirea de sate, cătune, slobodii, intm”uă singură commună, deslipirea unei secţii de satii, pentru a forma uă singură commună sau pen:
tru a se lipi la mă altă commună;
5) Cererile de impămentenire alle străinilorii domiciliați in commună;

Nici uă inpămentenire nu va putea fi cerută decă nu va fi insogită de
certificati liberatii de consiliul communalii unde postulantulii va (i petrecători ;
6) In fine, tâte objectele assupra, cărora,

consiliile communali

suntil

chiămate a'şi da socotința, prin legile sait regulamentele administrative,
saii assupra cărora Sarii consulta de către administraţia superioră.
Art.'74. Consiliile communali poti a'şi exprima dorințele assupra lutulorii objectelorii de interessu locală.

Consiliile communali nu poti: a se pune in communicaţiune cu alte con-

silii communali,

de câtii în cestit de interesse locale, reciproce; le este

opriti a face saii a publica vre-uă protestaţiune, proclamaţiune sai adressă.
Art. '75. Consiliile comunali deliberă assupra summelori presentate
in fie-care anni de către primarii sati capulii communei.
Elle cercetâză, şi fix6ză socotelile cellori alţi funcţionari ai communei,
fară prejudițiulu acţiunei comitetului permanenti, a ministerului de in-

terne şi curtei compturiloru.

Art. '76. In şedinţele unde se cercetâză summele capului communei,
consiliulii insemnâză prin votii secretii pe acelli din membrii să! care are

să inlocuiască pe capulii communei in presidența consiliului.

Capulii communei pâte assista la deliberațiuni pentru a da lămuririle
trebuitâre ; ellii se retrage insă la voti.
Locii-ţiitorulu stii in preşedință trămite Wa dreptulii deliberațiunea subprefectului sait ministerului de interne pentru acelle şâpte oraşe arătate
a art. 47.
Art.'77. Consiliulii face regulamentele pentru administraţia interidră
a commune! şi ordonanciele de polițiă communală.
Aceste regulamente şi ordonanţie nu poti fi contrarii legilori şi regulamentelorii de administraţie generală sait districtuală.
Copie după aceste se trămitii până in 48 ore, la communele rurale, subprefectului, la, communele urbane, prefectului, pentru a 0 transmite comultetului permanenti, și pentru celle şepte oraşe ministerului de interne.

»
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- Consiliile communali potii fixa pedepse pentru călcătorii regulamentelorir
şi ordonangielorii lorii interidre; decă assemenea pedepse mari fi hotărăţe
incă de legi, elle insă nu vorii putea intrece pedepsele de simplă poliţiă.
Art. 78. Consiliulii numesce:
1) Pe funcţionarit de ori-ce gradă in commună,;
9) Architecţii și impiegaţii insărcinaţi cu clădiri saii conservarea

ciiloră communali;
3) Directorii şi conservatorii de asedământe de folosință publică

edifi-

sai

de petrecere, atârnate de commună, precum şi membrii tutulorii consiliiloră ce Sarii rândui in privirea administrației communet;

4) Doctorii, chirurgii şi veterinari! ce se intretânii cu cheltuela cummu-

nei, se numescu de consiliul communalii dintre cel recunnoscuți de consiliulu medicali superiori, cu dreptulii de a exercita professiunea lori;
5) Professorii şi institutorii scâlelorii intrețenute de commună, se nu-

mesci de consiliulii communală dintre cei recunnoscuţi de consiliulu superiori allă instrucţiunei publice.
Art. 79. Consiliulii revocă saii suspendă impiegaţii plătiţi de commună
şi a cărora numire
este atribuită. Aceştia, insă poti appela la commite-

tulă permanenti.

Art. 80. Consiliile communali alle oraşelorit Bucuresci, Iaşi, Crajova,
Galaţi, Brăila, Ploesci şi Ismailu, in tâte casurile prevădute prin articoluli
de mai susi și in celle următâre, unde consiliile suntii datâre a se adressa
spre notificare sai aprobare către commitetuli permanenti, se vorii adressa
la ministerulii de interne.
Stricândi. ministerul hotărârea acestori. consiliuri sai refusându-le
aprobarea sea, elle potii a se adressa consiliului de Statii şi in de pe urmă
appela la consiliulii ministriloră.
Art. 81. Communele 'și vori păstra vechile lori numiri. Preschimbările nu se potă face de câtii după cererea, commune, incuviinţată de comitetuli permanentii şi aprobată prin decretit Domnesciă.
.
CAPITOLULU IX.
DESPRE PRIMARELE ŞI ATRIBUŢIUNILE SELLE
Art. 82. Pie-care commună urbană sati rurală are in capului el unii
magistrații numiti: primarul commune.
Art. 83. Primaruli communei, in communele rurale, se allege de allegătorii commune! de uă dată cu membrit consiliului şi se aprobă de prefect;

in communele urbane se numesci: de Domni dintre acei trei consiliari cari!

voru fi intrunitii voturi mai multe la alegeri.

Art. 84. Puterea executivă allege şi intăresce “dintre consiliari ş6se
„adjutore pentru oraşele ce treci peste 40,000 locuitori, patru pentru oraşele până la 15,000, trei pentru orașele de la 15,000 până la 6,000, duoi
pentru communele de la 6,000 până 1a+3,000 suflete, şi unulii pentru
communele mai mici,
Ii
„Art. 85. Primarii communelorii şi adjutorele lori se renoesci de uă
dată cu membrii ce esii jumătate plus unu, din duoi in duoi anni in communele urbane, şi la ună annit la communele rurale, conform art. 32.

In

communele urbane primarulii se numesce dintre cei nuoi aleşi conform
ari. 83, eră adjutorele dintre toţi consiliarii.
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Art. 86. Tragerea la sorți a membrilorii ce esii, se va face in şedinţă
publică. Ac6stă şedinţă se va annunţia cell puginii cu şepte dille inaintea
trageret la sorţi a membrilorii ce esi.

Allegătorii nu se voriă putea convoca. pentru allegeri de cătii peste 15 dille
după ce se va, publica numele membrilorii eşiţi. Membrii ce esti voril func-

ționa până ce se vor face noui allegeri.
Art. 87. Primarulă este singurit însărcinați cu administrarea communei, ellii pote insă delega parte din căderile sâlle unuia sait mai mulţi din

adjutorii săi, ori in lipsa acestora la inşil unil din membrii communei cu
driţii de alegătorii.

Art. 88. Primaruli fiind toti u& dată şi unii delegatii allii administra-

tiel centrale, se află sub autoritatea guvernului.

Eli este ună magistrații

insărcinatii cu priveghiărea poliţiei, manţenerea ordinei publice, cu luarea.
tutuloră măsurilorit privitâre la buna stare şi liniscea locuitorilorii communei şi, in sfărşitit, cu ori-ce alte indatoriri ce ?i sari pune de lege.
Art. 89. Primarului este insărcinatii cu sub-autoritatea administraţiunel supperidre cu următârele indatoriri:
a) Cu publicarea şi executarea legilorit şi regulamentelorit generali;
b) Cu executarea măssurilorit de assigurare publică, e) Cu poliţia communală a piețeloru publice, a stradelorii, etc. ;

d) Cu conservarea şi administrarea proprietățilorii communci şi a drep-

turilorit e;

e)
)
şi cu
9)

Cu articolile de indestulare publică;
Cu căutarea veniturilorii, priveghiărea stabilimentelori communali,
comptabilitatea communală ;
Cu redactiunea budgetulut şi darea socoteliloru de cheltueli;

A) Cu propunerea către consiliu a creărel de nuoi venituri communali ;

4) Cu invoirea tergurilorii, facerea contractelorii şi adjudecarea lucrărilorii communali , conform incheiărilori consiliului communalii, in marginea legilorii şi a regulamentelorii in fiinţă;

k) Co infăgisarea drepturilorii communali inaintea justiției, ca reclamantii saii ca apărătorii, sait cu delegarea acestui dreptii catre 6meni de
specialitate;
7) Cu dressarea listelori electorali.
Art. 90. Măseurile luate de primarii, in cercul atribuţiunilori selle, se

daii sub formă de dispositiuni.

.

Art. 91. In oraşele carii treci! peste uă populațiune de 3,000 locuitori,
Domnulii are dreptulii de a incredința priveghiărea și manţinerea ordinei
publice unui anume funcţionarii de poliție, care, in Bucuresci, portă titlului
de prefectii de politiă, 6ră in celle-alte. oraşe de capi ori de commissarit
de poliţiă.
-

Art. 92. Primarulii este insărcinatii cu actele civile şi le pote delegala

unuli din auditorii săi, sai la unulii din consiliari.

Art. 93. Primarulii este insărcinatii cu judecăţi de contravenţiuni de

simplă polițiă, conformii legei de instrucţiune penală.

Art. 94. Nu poti fi primarii nici adjutori, funcţionarii Statului sub orice denumire, sau intreprindătorii de venituri şi lucrări publice alle com-

munei,

Art,

i către prefecti
95. Primarii şi adjutorii lori poti fi suspendatde.

.
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in communele mai jos: de 3,000 locuitori; 6ră la celle de uă mai mare populațiune numai de către ministerul de interne.
Revocarea lori la communele de mai pucinii 3,000 locuitori, se face
numai de către ministerulii de interne, 6ră la communele ce trecii peste
3,000 locuitori, numai de către Domni.
Art. 96. Primarele are supra-vegherea ospiciilorii, biurouriloră de
bine-facere, scolelorii, caselorii de inchisore alle commune, bissericiloriă,
intru câtu se attinge de conservarea şi intreţinerea lori.

In privinţa acâsta, elit visiteză disele stabilimente de câte ori socotesce
de cuviinţă şi artă consiliului abusurile ce a descoperiti şi imbunătăţirile
ce suntu trebuitore.
Art.97. In casi de rescdlă, atrupamente ostile, de loviri grave făcute
păcei publice, saă de alte evenimente neprevădute, când cea mai mică
intârdiere ar putea causa pericole saii pagube pentru locuitori, primarul
pote tace regulamente şi ordonanţie polițienesci, (afară de oraşele unde
suntii prefecți, capi şi commissari de polițiă), cu condiţiune de a le com-

munica de indată consiliului communalii, şi a trămite de indată copie către
prefecţi, alăturându”! şi motivele pentru caril elli a creduti a se dispensa
de a recurge la consiliu.

Execuţiunea va putea fi suspendată de către pre-

fectii sau sub-prefectit. Aceste regulamente şi ordonangie vorii conteni de
indată de a, avea efectii, decă nu vorii fi întărite de consiliulii communalii

in cea ântâiii a sea şedinţă.

Art, 98 *). Primarulu este insărcinati cu îngrijirea de a feri şi a opri
intâmplările ce arii putea fi occasionate de furioşii şi nebuni! lăsaţi in libertate.
Decă va îi necessitate, primarulu pote ordona depunerea furiosului sai a
nebunului, cu a căruia padă şi ingrijire nu Sar insărcina familia, intruă

casă de sănttate sai ospiciit, cu acâsta insă de a insciinţa in termenii de
trei dile pe procurorulă de lângă tribunalulă județului.
Art. 99. Primarele are datorie de a priveghea persânele şi locuinţele

dedate prostituțiunei. Ell ia tote măssurile cuvenite peniru a assigura, să-

n&tatea, moralitatea şi linistea publică.
|
Consiliului face in privinţa, acesta regulamentele ce le socotesce trebuitore şi folositâre.
Art. 100. Poliţia, spectacolelorii aparţine primarului; ellă pote opri in
impregiurări grave ori-ce representațiune pentru a assigura pada linistei
şi a moralităţei publice.
Primarele execută regulamentulii făcutii de consiliulii communalii in
privinţa, spectacolilor.
„Consiliului priveghâză de a nu se da nici uă representaţiune contrarie
ordinei publice.

:

Art. 101, Primarulii, saii in lipsă”, adjutoruli delegatii de ellii, verifică

cellu pucinii uă dată pe lună starea cassei communale.

Ellă redige unii procesii-verbalii de verificări pe care li supune consiliului communali.
Art. 102. Primarele pote suspenda pentru unii termeni ce nu va îrece
1) A se combina cu art, 1 din regulamentulă pentru primirea, şi eșirea smintiților din spitalele de smintiți, care este trecuti in acestă codii.

insă peste şese săptămâni, pe impiegaţii communei, afară insă de secretără
(scriitorii ) şi perceptorii (strângttori de dări).

La casii de necessitate de a se suspenda unuli din acesti funcţionari,
primarele propune acâstă m&ssură consiliului.
Art. 103. Primarele privegheză la păstrarea archivelorii, fitluriloriă, documentelorii communei și registrelor stărei civile şi privegheză ca aceste
acte să nu se pârdă, saii să se instrăineze din depositii. Unii induoiti inventarii se face despre tote aceste acte.
Art. 104. Regulamentele, ordonanţiele, correspondențele, fiă alle consiliului, fiă alle primarului, se subscriii de cztre primari sai adjutorulă ce
"a inlocuesce, şi se contra-semnâză de secretarii.
Dâcă casulti s'a hotărătii in consilii, acâsta se menţioneză in publicațiune şi in celle-alte acte.
Art. 1405. Regulamentele şi ordonangiele consiliului sai alle primarului
se publică prin ingrijirea primarului, prin proclamaţiuni şi afişe.
In sate, publicaţiunea se face prin cetirea in publici la eşirea, din bisserică şi la casa communală. Aceste regulamente devinii indatoritâre a cincea
di după publicaţiunea lori, afară de casurile când termenulu va fi determinatu prin insuşi regulamentului sai ordonanţia dată.
Aceste regulamente şi ordonanţie se dau in forma următore:

Primarulii (saii primarului și consiliuli communali) din communa. ... .

judeţul ....... plassa .......... hotărasce sai ordonă .. ...
Art. 406. Primarii sunt plătiți din cutia communală. Lefile lori se hotărăscia de către consiliulii communalii, comitetulii permanentă insă are
dreptulii de a modifica câtimea lorii in proporțiune cu greutatea funcţiunei

şi cu midl6cele communei. Adjutorii sti vorii avea numai uă diurnă pen-

tru dilele în carii vorii (i lucrati.
Art. 107. Semnuli distinctivă ali primarilorii communall va fi 0 esarpă
cu culorile naţionale purtată la cingătbre.
Art. 108.

[n casti de rescdlă, de atrupamente ostile, saii de loviri grele,

făcute păcei publice, priniarulii sai acella ce ?lu inlocuesce va putea cere
da dreptulu intervențiunea puterei armate communale saii a autorităţei
militare, carii voriă îi datâre a se conforma acestri cereri.

Cererea, va trebui a fi pururea făcută inscrissit.
CAPITOLULU X.
DESPRE SECRETARULU „SCRIITORULU:

CONSILIULUI COMMUNALU

Art. 109. In fie-care commună urbană este unii secretari , in fie-care
commună rurală este uni scriitorii. Acesti funcţionarii este numiti,

sus-

pendați şi revocatii de către consiliulu communalii.
Numirile, suspendările şi revocările, trebue a fi incuviințate de comitetului permanentă.
Suspensiunea pote insă fi aplicată provisoriit de către consiliul communalii.

Art, 110. Afară de casurile de bâlă saii deserviciii pu'licii nesalariată,

când absenţa secretarului saii a scriitorului va dura mai multii de uă lună,
acela care "lu va, fi inlocuiţii se va l;ucura de salariulă su.
Art. 411, Consiliulii communală , cu apreciaţiunea comitetului perma-

mentii, hotărasce salariulii secretarilorii şi alu scriitorilorii.

i
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|

E

Art. 112. Secretaruli şi scriitorul este în specială insărcinatii cu re-

dacțiunea proceselorii-verbali, şi cu transcripțiunea tutulorii deliberaţiunilori. Elli, pentru acâsta, ține unii registru sub-scrissii şi parafatii de primarulii communei.
Procesele-verbale transcrisse suntii adeverite de primarii Şi de secretari
sau scriitori.
Art. 113. Secretarul

(scriitorul), este datorii a se conforma cu în-

strucțiunile ce'i suntii date, fiă de consilii, fiă de primarii sait de ajutorulit ce/lli inlocuesce.

CAPITOLULU XI.
DESPRE PERCEPTORULU SAU STRANGETORULU DĂRILORU COMMUNEI
Art, 114. Consiliuli communală numesce, suspendă sai revâcă peperceptori, insă cu apreciaţiunea, comitetului permanenti.

Art. 415. Consiliulu communalii hotărasce onorariulii sati alte trebuințe
alle perceptorului. Toti: consiliulii communalii hotărasce garanția ce este

a se cere de la densuli.
Art. 116.'Primaruliă privegheză ca acâstă garanții, uă dată hotărâtă, să

fiă depusă şi re”noită la casti de trebuință.
Art. 117. Perceptoruli este insărcinatii, singurii şi pe răspunderea, sea,
a efectua, recetele communale şi a achita după mandate regulate, cheltue-

lile ordonangiate până la sumele speciale alle fie-căruia, articolii allii budgetului sau ali creditului specială.
CAPITOLULU XII.
DESPRE CHELTUELILE COMMUNALI
Art. 418. Cheltuelile communelori se impartit in obligatorii şi facul-

" tative.

Art. 119. Consiliulii communalii este tinuti de a coprinde annuali in

budgetit tote acelle cheltueli câte sunții rostite de legi că obligător
e.

- Celle mai de căpeteniă suntii următorele:
a) Inireţenerea, localului primăriei şi cheltusla cancelariei communei:
5) Cheltuelile de tipari în trebuința, communei;
c) Abonamentuli la gazetta, oficială ;
d) Cheltuelile pentru recensiunea, populaţiunei :
e) Cheltuelile pentru registrele statului civilii şi partea tabeleloriă
sta-

tistice privitore la commună ;

ă

JP) Plata primarului, a perceptorului communalii şi a insărcinaţilorii cu
strângerea, acciselorii;
9) Plata guardiştilorii, a sergenţiloru, a pompierilorit, a. vătăşeilorii şi

a cellori-alți funcționari de commune urbane sai rurale ;

k) Plata şi cheltuelile ofâciului, comissarilorii şi impiegațilorii poliției ,
precum suntu determinate de legi;
|
î) Pensiunile functionarilorii municipali Şi comunali ;
k) Cheltuelile de chirii şi reparaţiile localului judecătorilorii de plăşi
ţocole), precum şi cumpărarea Şi intreținerea, mobilierului ;

1) Cheltuelile instrucţiunei publice, contormii legilorii :

m) LEfa preoțilorii şi a altori servitori al bisericilori, acolo unde bisse-

ricile nu au venituri proprii indestulătâre ;
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n) Cheltusla şi intreţinerea, ospiciilorii, a săracilorii neputincioşi, a copiiloru găsiţi, a caselorii de poprelă ;
0) Reparaţiunile celle mari şi mici alle edificiiloră communali, afară de
clădirile militari şi edificiile consacrate cultului, alle cărora construcţiuni se
cuvine a forma objectulu de contribuțiuni extraordinare ;

2) Ingrădirea cimitirelor, intretinerea şi mutarea Jorii în casurile ho-

tărâte de legişi de regulamentele de. administraţiune publică;
q) Cheltuelile pentru iluminarea şi pavarea, stradelorii, pentru ape, grădini şi plantaţiuni publice şi alte assemenea;

m) Cheltuelile pentru planuri siş alinieri ;
3) Cheltuelile consiliului de expertă in communele unde se vorii institui
prin legi;
£) Contribuţiunile şi plăţile stabilite de legi, assupra averiloră şi veni-

turiloril commiunale ;
u) Plata datoriilor a cărori se pote cere plată, şi in generalii tote cellealte cheltueli puse prin disposiţiuni de lege in sarcina communelorit.
Art. 120. Când una din cheltuelile obligătâre interes6ză mai multe comune, elle contribuescii la dânsele in proporţiune cu interessulii cell ai

in elle; în casil de refusu sait de neinţellegere assupra proporţiunei acestui
interessti şi assupra sazcinilori ce suntii de purtati, comitetul permanentii intervine şi hotărasce , lăsându insă părtilorii interessate recursii către ministerulii de interne. Decă insă,
i
objectulii se attinge de commune din

judeţe deossebite, cestiunea se hotărasce de Domni după raportul ministerului de interne.

Art. 121. In tâte communele, când consiliile communale ari căuta a se
feri de plata, datoriilori obligătore ce legea pune in sarcina loru refusându
alocaţiunea lori in fotuli sai in parte, comitetulii permanenti, după ce va,
fi ascultati pe consiliulă communalii, va inscrie ex-officio cheltuglala budgeti în proporţiune cu trebuința.
Consiliulii communaliă va putea appela la ministerului de interne.

Art, 122. In oraşele Bucuresci, Iaşi, Crajova, Galaţi, Brăila, Ploesci şi
Ismailii, inscrierea acestorii cheltueli se va face ex- -officio de către ministerulii de interne. Consiliul communali va putea appela la consiliulii ministrilorii, care va hotără după ce va avea

avisulii consiliului de stafit,

CAPITOLULU XIII.
DESPRE

VENITURILE

COMMUNALE

Art, 123. Consiliului communalii este datorii a inscrie annualii in budgeti şi specificându-se tote veniturile communei, precum şi acellea, carii
legea” i attribue, aceilea ce ea şi crează din noi, şi excedintele annilorii
trecuți.
Art. 124. Fie-care commună are dreptului a se impune extraordinari ;

acesta se hotărasce de către consiliulii communalii prin majoritatea absolută a tutulori membrilorii.
Noua contribuțiune, inainte de a se pune in lucrare, se afș6ză in cursil
de 15 gile la ușa casei 'communale, spre a se putea cundsce de contribuabill. In acesti timpi toţi contribuabili ce S'ari socoti loviți, sai prin noua
dare sai prin cotisatiune, vorii putea reclama la, consiliul “communalit:

Ori-care să fiă hotărărea consiliului assupra acestorii reclamaţiuni, con- +
8
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siliulu uă dată cu procesuli-verbali ce va trebui să/şi incheiă despre noua

dare, va îi datori a trămite comitetului permanenti şi idte cererile şi recla-

maţiile ce va fi primiţi in contra nouelorii dări,

Art. 125. Nouele contribuţiuni nu se vori putea strânge de câtă după
ce cu avisuliu comitetului permanenti se va fi incuviințatii strângerea lorii

prin ministerulu de interne, la communele rurale, şi orăonanţiă domnâscă,
la communele urbane.
CAPITOLULU XIV.
DESPRE

COMPTABILITATEA

COMMUNAI.Ă

Art. 126. Consiliulii communalit alli fie-căreea commune urbane sai

rurale se adună in fie-care anni la 2 Maii, spre a proceda la regularea provisorie a socoteliloră annului trecuti.
Ellu se adună la î Septembre, spre a delibera, assupra budgetului chel-

tuelilorii şi all veniturilorii communei pe annulă viitorii.
Art. 127.

Budgetele şi socotelile communelorii se depuni la, casa com-

munală, unde fie-care contribuabilii pote lua communicaţie de elle.

Aceste budgete şi socoteli se vorii şi publica şi anume prin afişe tipărite,

de câte-ori dissele budgete vorii fi de'uă sumă ce ya, trece peste 50,000
lei, ră neajungândii acestă, cifră, publicarea se face numai prin afişe
scrisse şi lipite la ușa, casei comunale,
Art. 128. Budgetele şi socotelile se suppunii de către primară aprobaţiunii comitetului permanenti, 6ră pentru celle şepte oraşe ministerului
de interne care le incuviințâză, cu reservă insă a cercetării definitive a socotelilorit de către curtea de compturi.

Ori-ce alocaţiune pentru uă cheltuială facultativă care va i fostii redusă
de către comitetuliăi permanenţă, nu va putea fi cheltuită de către primari

fâră uă nouă deliberaţiune a consiliului communali.
Consiliile communâli sunţii datore, când supunu budgetulii şi socote:

lile lori la aprobaţiunea comitetului permanentă, să certifice că elle aii fostă
publicate şi afişate,
Art. 129. Socotelile trebue a fi irămise in fie-care anni comitetului per-

manenti, inainte de 1 Iuliii. Budgetele trebue a, fi trămise inainte de 15

Octombre.
Comitetulii permanentii va trămite commissari pe compta personală a

autorităţilor, communali carii arii îi intârdiată cu trămiterea, socotelilori
şi a pudgeteloră.
Art. 130. Când, prin impregiurări neprevădute,

uă administraţiune

communală va fi recunnoscutii necessitatea de a face uă cheltuială care nu
era alocaţă in budgetiu, acesta, va face objectulă unei cereri speciale către
comitetului permanentă.

Art. 131. Nici uă plață din cassa communală nu se va putea face de

câtă in puterea unei alocaţiuni cuprinsă in budgeti, incuviințată de comiţetuli permanentii , sait a unui credit speciali incuviinţati de acesta
şi comitetulu permanenti.

Nici unu articol din cheltuelile udgetului, nu pote fi covârşitii şi nici
uni virementii nu se pote face fără invoirea comitetului permanentii.
Art. 132. Cu tote acestea, consiliile urbane sait rurale poti face cheltueli reclamațe de împrejurări neapărate şi neprevădute, luândii intr'acâsta

uă resoluțiune motivată, care trebue a fi de indată adressată comitetului

permanentă saii ministerului de interne pentru celle şepte oraşe mai mari.
In casulii când cea mai mică intârdiere ar occasiona uă pagubă vederată,
primarulii pote, sub răspunderea sea,, face trebuitorele cheltueli, cu indatorire insă ca, de indată să incunnosciințeze consiliul communali care
deliberă dâcă primesce saii respinge cheltuiala, și comitetul permanentă

pentru a aproba. Mandatele assupra cassei communale , ordonanţiate de

primari, trebue să fiă sub-scrisse de ellu sait de inlocuitorulă său şi contrasemnate de secretarul saii scriitorulii communali.
DISPOSIŢIUNĂ TRANSITORII

'Tâte consiliile urbane şi rurale după noua, legiuire se vorii reinnoi in
totimea lori in cursulii annului allă punerii in lucrare a legii de faciă.
Guvernulii va determina epocile in carii trebue a se efectua operaţiunile
electorale relative la confecţionarea listeloru, la ântâia, convocare a adu-

nărilorii allegătorilorii communali, precum şi epoca allegerilorii, observândă termenile prescrisse de art. 28, 29, 30, 31 inclusivi, pentru formarea listelorii, şi de art. 32, 33, pentru convocarea allegătorilori.

La ântâile alegeri, in oraşele de reşedinţă, biuroulii principali se va
presida de către preşedintele tribunalului de ântâia instanţă. Dâcă voriu fi
mai multe secţiuni, fie-care va fi presidată de către unii judecători din tribunaluli de âni€ia instanţă.
To communele unde nu suntii tribunaluri de ânttia instanţă, biuroulă se
va presida de către cell mai in verstă şi de către preoți.
Pentru celle-l-alte disposiţiuni se vorii observa formele prescrisse prin
aceste legi.

Preşedinţii şi membrii consiliului municipali şi communală astă-di exis-

tinte, vorii urma a/şi indeplini funcțiunile in coprinderea legilorii anteridre
până când ei vori fi inlocuiţi conformă cu legea actuală.
DD

LEGE
PENTRU REGULAREA PROPRIETĂȚII RURALE).
(1864)
CAPITOLULU 1

PENTRU DREPTULU DE PROPRIETATE ALLU SĂTENULUI CLĂCAŞIU ŞI PENTRU
RESCUMPERAREA SARCINILORU SELLE CĂTRE STĂPĂNULU MOŞIEI
Art, 4. Sătenii clăcași (pontaşi) suntil şi rămâni deplini proprietari pe
locurile supusse possesiunii (stăpânirei) lori, in intinderea ce se hotărasce
prin legile in ființă.
Acâstă intindere (peste loculii ce ai sătenii in vâtra, satului), pentru casă,

(Şi grădină), este:
3) Acâstă lege s'a trecută in intregulă ei.
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a) In judeţele de dincâce de Milcoviu (Țerra: -Românâscă):
1) Pentru sătânulii cu patru boi şi uă vacă, unu-spre- -dece pog6ne;
2) Pentru sătânulii cu duoi boi și uă vacă, sâpte pogone, nOuĂ-spre-

dece prăjini.

Pentru sătenulu ce are uă vacă, sau toporaşii, patru pog6ne Şi cinci-spre-

dece prăjini.

b) In judeţele de dincolo de Milcovii „(Atoldova):

1) Pentru sătenulii cu patru boi şi uă vacă, cinci fălci, patru-deci prăjini,
2) Pentru sătânulă ce are duoi boi şi uă vacă, patru fălci;
3) Pentru sătenulii ce are uă vacă, “Sai pălmaşii, duoă fălci, patru-deci
prăjini.
c)
1)
2)
3)

In județele de peste Prută (Bassarabia) :
Pentru 'Sătânuli cu patru boi şi uă vacă, şese fălci şi trei-deci prăjini,
Pentru sătenulii cu duoi boi şi uă vacă, patru fălci şi trei-deci prăjini;
Pentru sătânulii ce are uă vacă sai pălmaşi, duo fălci ŞI şpte-deci

prăjini,

Art. 2. Locuitorilori , carii nu se bucură de intinderea pământului ce

li se cuvine după art. precedenti, li se va, implini intinderea, legală de

pământu.
Art. 3. Nică int”uni casii summa

locurilor rămăsse in deplină stăpâ-

nire a sătânului nu va fi mai'mare de câtii duoă treimi alle unei moșii.
Se ințelege că pădurile nu intră in acâstă socotelă.

Art, 4. Văduvile fără copii, nevolnicii, sătenii , carii mai messeria, de
agricultori şi mau făcuti clăcă, şi prin urmare mai avutii pământă de
hrană, mărginiți fiind numaiin loculă caseloră şi allii ingrăditurilorii lori,

toţi acestia, devină proprietari numai pe locurile legiuite, cuvenite pentru
casă şi grădină, adică:
In judeţele de dincoce de Milcovii:

Patru sute slânjini pătraţi la, câmpi, și trei sute la munte, „stânjenuli
țărrei românesci.

In judeţele de dincolo de Milcovii: dece prăjini fălceşti.
In județele de peste Prutii: dece prăjini fălceşti pentru pălmași, una-

spre- dece” prăjini pentru locuitorulă cu duot boi, duoă-spre- -dece prăjini

pentru locuitorulii cu patru boi.

Neversinicilorii unui săteni li se va da acelaşi pământii ce a avultii şi părintele lori la epoca mor tei sele, decă văduva va oferi a plăti despăgubirea
coprinsă in acestă decreiit,

Art. 5. Nu vorii avea dreptii a cere pământul ce se dă sătenilorii clăcaşi după art. I allă acestui decretii, locuitorii ori-căruia sati , carii, prin
invoeli speciale cu proprietarului moşiei, nu aveai de câtă casă şi grădină
in sat, fără a fi clăcași, şi prin ur mare nu aveai dreptulu. de a primi 10curi de hrană şi celle-]- alie. Assemeriea locuitori aii insă facultatea de a

primi pământii) pe moşiile Statului.
Art. 6. Vorii avea facultatţea. a se strămuta pe moşiile Statului cele mai
apropiate:

a) Sătenii cărora, din duot treimi alle moşiei, nu li se pote implini ini
tinderea, Jocurilorii leg iuite. .
d) Spornicii (insurăţeil) ce nu vorii avea locuri in coprinderea legilorit

în fiinţă,

Şi unii şi alții, strămutându-se pe moşiile Statului, aii voe da se desiace
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de casele şi sădirile făcute de dânșii pe moșiile pe carii le părăsescii,

avândii communa dreptulii de preemţiune (răscumptrare).

Art. '7. De la promulgarea decretului acestuia, in termenit de trei-deci
ani, sătânulit, sait moscenitorii săi, nu va putea instrăina nici hypoteca, proprietatea sea,, nici prin testament, nict prin acte intre vii, de câti către
commună saii către ver-uni altui sătenii.
După trecerea de trei-deci anni, ellii va putea, dispune de proprietatea,
seă, după regulile dreptului communii, şi, in casi de vândâre, cu reserva
dreptului de preemţiune a communei.
Art. 8. Când unu sătenii va, muri fără testamentii, saii fără a avea, moscenitori legitimt, partea lui de pământi o va lua communa,

cu indatorire

de a plăti datoria lui pentru despăgubirea clăcii, după art. 22.
'Totii către commună va trece şi proprietatea sătânului care-le, până la liquidare, nu va fi in stare de a răspunde, din ori-ce imprejurare, despăgubirea cuvenită stăpânului de moșie, și care-le va declara că nu voesce a
păstra proprietatea, sea,
Art. 9. Dreptulii la pădure ce aii sătenii de pe moşiile din Moldova, după,
art. 44 allă legii muntelui, (adică judeţele Putna, Bacăii, N&mţu şi Suc6va),

şi cel de pe moşiile din țârra românâscă, in virtutea, art. 140, $ 4, din legea
de la 23 Apriliit 1851, li se păstrâză neatinsii şi in viitori.
După cinci-spre-dece ani, proprietarii vori fi în drepti! a, cere liberarea,
pădurilorii de sub acestă servitute, prin bună invoelă sait prin hotărâre
judecătorescă,
Acesti dreptiă ii vorii putea exercita, şi communele, aşedămintele pu“
blice şi Statulu.
Art. 10. Se desființeză uă-dată pentru totir-dauna şi in 46tă intinderea,
României: claca (boeresculă ), dijma, podvedile, dilele de meremeti, carăle de lemne şi alte assemenea sarcine datorite stăpânilorii de moşii saii in
natură sait in bani, unele şi altele stabilite prin legi, hrisove sau invoeli
perpetne ori tâmpurali.

Art. 41. Dreptă clacă, dijmă şi celle-l-alte sarcine desființate prin de-

cretulii de fagiă, se va da stăpânilorii de moșii, uă-dată pentru totu-dauna,

uă despăgubire după cum se reguleză la capitolului III.
Art. 12. Claca nu mal este permissă, insurățeii nu voriu putea, face cu
proprietarii de câți invoeli tâmpurale.
Invoelile suntii slobode intre proprietari şi săteni; d6ră când cu aceste

invoeli sătânulii "și obligă chiar munca sea, ele nu se vorii putea face de

câţi numai pe unu termeni de cinci anni.
Imvoetile astă-di in ființă pentru prissose pe unu timpii mărginitii, nu se

desfiinţâză , afară numai de vorii fi făcute pe unii timpii mai mare de cinci

anni, şi afară de casuli când proprietaruli unei moșii va fi făcuti cu sătânulii uă invoslă peste totii, atât pentru celle legiuite câți şi pentru pris6sse.
Art. 493. Sătenii aii facultatea de a primi in locurile legiuite, pometurile
,
câ le ai astă-di.
în
rămân
legiuite,
locurile
peste
sătenuli
are
mai
Ori-ce alte pometuri
folosulii lui, după invoelile săvârşite sait după indatoririle obicinuite până
acum.

Art. 14. Locurile de islasii (imaşii), arătură şi fenâţă, carii prin legi
speciale stăpânit de moşii suntii datori a da preoţilorii bisericeloriu sătesci,
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,

nu se attingu prin decretulii de faciă. Aceste locuri vorii urma, şi în viitori
a servi pentru intreţânerea clerului din respectivele commune.

Art. 15. Islasurile (imaşele), locurile de fen6ță și arătură rămase in

proprietatea săteniloră, după decretuli de faciă, se voră hotărnici şi petrui.

Ingineri topografi indestulători, orânduiţi şi plătiţi de Statii, se voră numi

pentru fie-care judeţi spre a dirige şi a activa lucrarea de mai susii.

Art. 16. Când locurile menţionate in articolulii precedentii, vori fi. risi-

pite (diseminate) in multe părți, ele se vorii intruni pe câtii va fi cu putință.

Acestă lucrare se va face prin commissiuni ad-hoc compusse de duoi mem.-

brii aleşi: unulii de proprietarulii respectivi şi cell-l-alti de autoritatea
communală a locului. La casii de neințelegere intre membrii comissiunci

in lucrările lori, ea va alege unii super-arbitru prin sorţi Wintre membrii
comitetului permaninte allă județului.

In cas de intrunirea pămenturilori, se va da sătânului câți va fi cu pu-

tinţă locuri de aceeași qualitate şi intindere.

CAPITOLULU II.
DESPRE VETRA SATULUI

Art. 17. Vetrile satelorii se vorii petrui şi hotărnici după moduliă arttaţii in articolulu 15.
Art. 18. Proprietarii de moşii păstreză pe sema şi in folossulii lor t6te

” clădirile, sădirile, usinele, cu ingrăditurile loră, precum şi eleşteile (iasu-

rile ) şi morile ce vorii fi avândii in coprinsulii vetrelorii sâtelorii.

Art. 19. Assupra iasurilori de carii se face menţiune in art. precedinte,

sătenii păstrâză şi in viitori facultatea de a'ŞI adăpa vitele, cu indatorire
insă de a contribui impreună cu proprietarulii pentru intreţinerea esături-

loră, intru câtu trebuinţa adăpătorei ar cere.

Art. 20.
după art. de
stăpânuluide
lele, casele şi

Tote locurile şi clădirile din coprinsulii vetrei satului, carii ,
mal susii, nu rămânii nici in proprietatea sătenilorii nici a
moşie, precum: bisericile, cimitirele, casele communale, sc6ingrăditurile menite şi făcute de commună pentru preoţii bi-

sericilori, pieţele, ulițele şi locurile occupate de pătule (coşiere) şi alte sta-

bilimente communale astă-di in fiinţă, rămână proprietatea communelorit

rurale, fără despăgubire.
Art. 21. Ori-ce monopoli, precum: de măcelăriă (căsăpiă), de brutăriă (pităriă), de băuturi şi altele in coprinsulii vetrei satului, se desființâză,

Proprietarii păstreză dreptulă de a face in cârcimile, hanurile şi alte assemenea clădiri, rămasse lorii conformii art. 18, ori-ce speculaţiuni invoite

de lege, supunându-se la tote indatoririle legale către Statii ŞI către com-

mMună.

CAPITOLULU III

DESPRE DETERMINAREA PREŢULUI RESCUMPERĂREI CLĂCEI ŞI CELLORU-ALTE
SARCINE
Art. 22 Sătenii, pentru răscumptrarea clăcei, a dijmei şi celloră-alte
sarcine, carii s'au desființatii prin presentulii decretă, vori plăti pentru
dobândi şi amortismentii pe fie-care anni, intrună termenii de 15 anni
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cell multii, şi în monetă după, cursulii visteriei, conformii alăturatei tabele, insă:
Cellă cu 4 boi şi uă vacă, lei 133.

Celui cu 2 boi şi uă vacă, lei 100, par. 24.
Cellii cu mânile şi uă vacă, lei 71, par. 20.
Sătânulu, din satele de munte de peste Milcovii, va plăti pe fie-care anni:
Cellii cu 4 boi şi uă vacă, lei 94, par. 10.
Celli cu 2 boi şi uă vacă, lei 73, par. 2.
Cellii cu mânile și uă vacă, lei 51, par. 36.

Acestă plată se va răspunde uă-dată in aceleaşi termene cu dările fiscale.

Art. 23.

Summa pentru răscumpărare se determină, inmulțindu-se cu

dobânda legale de 10%, preţulă in bani allii clăceişi allă dijmei. Aşa deră,
proprietarii de moşii voru avea a primi in toti:
a) Pentru sarcina sătenului ce are pămentii, pentru 4 boi şi uă vacă,
lei 1,521, par. 10;

d) Pentru alle celui cu duoi boi şi uă vacă, lei 1,148, par. 20;
c) Pentru alle celui cu mânile şi uă vacă lei 816;
Pentru sătânuli din satele de munte de peste Milcovi:
a) Pentru sarcinile celui cu patru boi şi uă vacă, lei 1,076;
5) Pentru alle celui cu duoi boi şi uă vacă, lei 834, par. 1 1/3;
c) Pentru alle celui cu mânile şi uă vacă, lei 592, par. 2.

Art, 24. Pentru a se constata numărul clăcaşilorii de pe fie-care moşie, deossebitele lorii categorii, precum şi summa de despăgubire cuvevită proprietarului după art. 23, se institue in fie-care plassă, câte uă
commissiune compussă de unii delegatii alesii de toţi proprietarii plăşei,

de uni delegatii alesii de consiliile communali alle satelori locuite de clă-

cași, şi de uni delegati alu fiscului,
Aceste commisiuni vorii fi datore, in termenii de optii luni de la instituirea lori, a săverşi lucrarea.

Art. 25. Constatările prescrisse in articolulii precedenti se vorit face
de commissiuni pe statu-quo din diua promulgării acestui decretit.
Art. 26. Incheiările acestori commissiuni, la casii de nemulţămire a .
părţilorii interessate, suntii supussc la recursit către consiliile judeţiane sait
către comitetele permaninte.

Art. 27. In contra hotărărilorii consiliilor judeţiane sau alle comite-

teloră permaninte, consiliulii de Staţii se rostesce in ultimă, instanţă, assupra recursului.

Art. 28. In modulii mai susii prescrissii, constatându-se cuantulii despăgubirii la care fie-care proprietari are dreptii, commissiunea de care se
face mențiune in art. 24, va libera proprietarului in numele communei,
unii titlu doveditorii despre summa ce ?i se cuvine dreptii despăgubire.
Aceste titluri, după ce se vorii verifica şi legalisa de comitetuli perma-

ninte saii de consiliuli judeţianii, se vori presinta la comitetulii centrale
din Bucuresci spre a se schimba in obligaţiuni pe numele fie-căreea commune.

Art. 29. Când Sar ivi contestațiuni assupralucrărilorii commissiunii, tă-

dulu liberatii de densa şi atacatu d'inaintea instanțeloru administrative,

suplinitii prin
după modulii mai susă prescrisii, va i, in casil de inlirmare,

definitiva hotărâre administrativă ce va interveni.
Art. 30. Termenul pentru recursi la consiliul judeţianii sau la co-

-
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- mitetulii permaninte va, fi de dece dile de la liberar
ea titlului menţionatii

in art. 28.

”

Termenulii recursului către consiliulii de Statii, in contra
hotărărilori
consili

ilori judeţiane saii alle comiteteloriă permaninte, va fi de duo&
luni
de la data lori.
|
Art. 31. Consiliile judeţiane sai comitetele permarinte

nu voră putea
Verifica şi legalisa titlurile liberate de commissiunile plassel
oră de câtii
după trecerea de dece dile de la liberarea
loră.

Art.
rile sau
luni de
Art.

32. Comiietulii centrale nu va putea schimba in obligaţ
iuni titludefinitivele hotărâri administrative de câtii după trecere
a de trei
la data lorii.
33. In câţi se atinge de despăgubirea, ce se cuvine stăpâni
lorii

de moşii pentru

loculi: caselorii şi ingrădituriloră, ce după art. 4 din
ac6stălege rămâni proprietate absolută anevolniciloră, a sătenil
orii carii nai
messer
ie de agricultori Şi a văduvelorii nesupusse clăcei,
acestă

despăgubire se evalueză in sumina de unii galbenă, saii monetă
correspundătore,

şi care se va răspunde directii către stăpânii de moşii, şi anume
câte jumătate galbeni

la fie-care şese luni după promulgarea, decretului de faciă.
Art. 34. Indată ce cu ajutoruli subvenţiunii accordată
de Statii prin
art. 50, se vorii despăgubi stăpânii de moşii de capitalul
celi se cuvine
pentru
desfiinţarea clăcei şi a celloriă-alte sarcine, plata
ce sunți obligaţi

sătenii a da ca despăgubire prin art. 20, va inceta.
CAPITOLULU IV.
Art. 35.

DESPRE CASSA DE DESPĂGUBIRE
Se institue in orasulii Bucuresci unu comiteţii centrale
sub

numele de Comitetuli de liguidare all obligațiunilorii communale rurale.
Art,
36, Acesti comitetă se compune de:
a) Ministrulii dn finance;
8) Unii membru alli consiliului de Stati;

c€) Unii membru all curţii de compturi.

Art, 37. De uă-dată cu'alegerea acestori membrii de
către corpurile

din carii faci parte , se va, alege şi câte unii allii duoilea
membru

suplini loculă cellor-l-alţi in casti de lipsă.
Art. 38.

Acesti!

care va

comiteţii nu va, putea lucra de câță fiind presenți toţi

membrii.
“
Ministrulă va presida acesti comitetii. In lipsă” va presida
membrul

consiliului de staţii ali cărui Jocii se va suplini de unulă dintre merabri
i

supleanți.
Art. 39. Comitetul centrali primindă de la proprietari titlurile
de despăgubire liberate de respectivele loră commissiuni, sai definit
ivele hotărâri

administrative date assupra acestori titluri, le va, schimba in obliga-

ţiuni communale rurale.
Obligaţiunile se vorii face la infăcişători ; vori fi transmissibile
prin simpla remitere a, actului.
Art, 40. Maximulii obligaţiunei va fi până la val6rea despăgu
birei cuvenită pentru 50 clăcaşi; minimulii se va fixa după voinţa proprie
tarului
respectivi.
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Numărul obligaţiunilorii date unui proprietarii vă compune uă serie.
Art. 41. Inscrierea seriilori de obligaţiuni se va, face in partide pe s6ma,
fie-căreea commune.
Art. 42. Tragerea la, sorţi se va, face pe serii de obligaţiuni, uni numării de serii trasi pe fe- câre annii se va plăti de către comitetul de li-

quidaţiune , astii-felu in câtă , multi intrun termenii de cinci-spre-dece
anni, idte obligatiunile communale rurale să se potă stinge.

Acestă tragere la sorţi se va face in şedinţă publică care va fi anunțată
prin foile oficiale cu uă lună mai “nainte. Numărulii seriilorit şi alu obligatiunilorii eşite la sorți, se va publica prin Monitorii. Elle vor fi plătite multi

în termenii de cinci: -spre-dece dile după tragerea la sorţi, fără ca acesti
termenii să pâtă constitui, prin espirarea lui, uni casit de decadenți pentru cei in drepti.
Art. 43. Obligaţiunile communale cuvenite aşedămintelorii publice,
alle cărora, venituri nu intră in cassa Statului, se voriu trage la sorţi numai
după ce mai ântâiu se voră fi liquidatu obligatiunile proprietarilorii parti-

culari.
Art. 44. Aceste obligaţiuni vorit produce dobândă de 10 la sută, care
dobândă se va răspunde cellorii in dreptii la finele fie-căruia semestru.
Art. 45. Cuponele dobândilori essigibille se primescii după val6rea
lorii nominală de către tâte cassele Statului.

Art. 46. Obligaţiunile communelorii rurale se vorii primi de tote cassele Statului și alle aşedemintelorii publice și de tote autorităţile administrative drepti cauţiune.
Art. 47. La Casă când uă moşie sar afla hypotecată la epoca promulgărei acestui dreptii, obligațiunile datorite stăpânului acestei moșii se
vori depune la visterie prin tribunalul unde s'a inființat hypoteca, $si nu

se vorii libera, de câtu cu consenţimentuli creditorului hypotecari, săii in
urma, stingerei legale a hypotecei.

Art. 48. Obligaţiunile communale rurale şi cupânele dobândiloriu ce se
vori strica, sait se vorii rumpe, vorii putea fi reinoite.

Falşificarea, acestorii obligaţiuni este supusă la penalităţile ce prescrie
legea in cast de fabricare de monedă falşă.
Art. 49. La inceputulii fie-cărei sessiuni, ministerului de finance comu-

nică puterilorii legislative uă espunere lămurită despre t6te operaţiunile
comitetului de liquidaţiune.
Art. 50.

Fondurile puse in disposiţiunea comitetului de liquidaţiune,

pentru liquidarea obligaţiunilori communale rurale, suntii:
1. Summele ce
2. Summele ce
pusoiii și mălaiu )
. Summele ce

suntiă după art, 22 obligaţi sătenii a, plăti;
vorii proveni din vânderea porumbului şi a, meiului (păde reservă din tote satele locuite de săteni supuşi clâcei;
se voră aduna din vânderea părţilori de pămenti de pe

moşiile Statului, conformi articolelori 5ă şi 61.
Art. 51. Proprietarulăi saii coproprietarii fie-căreea, moşii, pentru assi-

gurarea creanțelori, vorii avea dreptă de hypotecă pe locurile fie-cărnia
săteni.

Art. 52. Sub nici ună cuvântii şi în nici uni casă, fondurile nai susi

afectate la despăgubirea proprietariloră de moşii nu voră putea fi distrăsse
de la destinaţiunea lori.

anod
zac
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„ Aceste summe se vorit păstra in thesaurulii publicii sub cheile membrilorii comitetului centrali.
Art. 53. Lefile şi cheltuelile cancelariei comitetului de liquidaţiune se
vori plăti din budgetulă Statului. Tote sumele ce vorii prissosi peste plata,
cupânelorii de dobândi alle obligaţiunilorii communale rurale se vorii in:

trebuința anualii spre treptata liquidare a obligaţiunilorii.
CAPITOLULU V.

DESPRE VÂNDEREA DE PĂMÂNTURI DE PE MOŞIILE STATULUI
Art. 54.

Pentru liquidarea obligaţiunilorii communale rurale , guver-

nului este autorisatii a vinde locuri pe moşiile Statului la, insurăţei, precum
şi la sătenii carii se vorii afla in casulii art. 5 şi 6.
Nu se va putea vinde la uă singură familie de câtii până la maximum
de duo&-spre-dece pog6ne.
Art. 55. Pe fie-care moşie a Statului, se va determina câtit mai curendă,
prin unii regulamentit de administraţiune publică, partea in care va avea
a se vinde locuri. La acâstă determinare se va alege uni loci propriu pen-

tru formarea unei commune.

Art. 56. Preţuli unui pogonii pe aceste moșii va fi de cinci galbeni.

Plata se va răspunde în cursii de cinci-spre-dece anni, şi anume

câte oa

cinci-spre-decea, parte din preţiu la inceputuli: iie-căruia anni, fără dobendă.
După trecerea de cinci-spre-dece anni, guvernulii va putea ridica preţulii
pogonului pentru viitorii cumpărători.
Hoţărărea noului preţii trebue mai ântâiii să fiă incuviinţată prin uă lege.
Art. 57. Sătenii cumpărători de pământ de pe domeniile Statului nu

vorii putea , in cursii de trei-deci anni, să instrăinede pămenturile lori de

câtu la alte familii de săteni,
In acestii din urmă casii, pământulii ce va trece la noul cumpărători
nu va trece de câți cu sarcinile prevădute la art. 56.
Art. 58. Vendările de pămentii la săteni se vorii face sub dirigerea şi
controlulii ministerului de finance.
Câţi din săteni “i vorii fi inconjurati pămentulă cumpăratii şi vorii fi plătiti câştiulii din urmă , vorii primi actit definitivi de proprietate şi de mă-

surătârea. pămentului.
Actulit de vendere se va sub-scrie de ministruli financelori, şi se va le-

galisa numai după istovirea, plăței şi după regulile dreptului communiă.
Art. 59. Ministerulă, pe fie-care annii, va, infăcişa puterii legiuitore

uni tabloii de vengerile făcute in cursulă annului şi de summele incassate. Comptabilitatea acestei opperaţiuni va fi supussă curţii de compturi.

Art. 60. In modulii şi cu condiţiunile prescrisse mal susii, guvernulii
este autorisată a vinde pe moșiile Statului, numite Colonii, câtă locit pris-

sosesce peste pămentulii occupatii astă-di de aceste colonii.

Art. 61. Guvernulii va avea, facultatea, in cursit de trei anni de la aplicarea acestui decretii, simţendu-se trebuinţă, a veni in ajutorulii cassei de
liquidare, instrăinândii din domeniile Statului locuri de la 100 până la 500

pog6ne. Quantitatea locurilor ce se vorii pune în vendere, precum şi
forma vândării, se vorii determina prin rgulamentii administrativi posteriori. Obligaţiunile rurale, la venderea, acestori locuri, se vorit primi ca.
monedă.

of

Art. 62. Acestii decretii se va pune in lucrare de la 23 Aprilii 1865,

(una mie optii sute ş6sse-deci şi cinci). Până atunci guvernul va inainta
lucrările pregătitre de constatare şi de demarcare prevădute prin acesti

aşedământu.

CAPITOLULU VI.
DISPOSIŢIUNI DIVERSE

Art. 63. Arendaşii moşiiloră Statului, carii nu voril voi a se folosi de beneficiulu ce le este dati prin contractii, da fi desfăcuți de arendă, in urma-

ra aplicării nouei legiuiri rurale, drepti despăgubire pentru desființarea
clăceişi a cellori-alte sarcini alle sătenilor statorniciţi pe aceste moşii,
voril fi “scăduți din câştiurile moşiei cu valorea muncei şi a cellorii alte sarcini desființate, precum acesta este statornicitii prin art. 22 ali legii de
faciă, şi acesta după numtrulă şi categoria sătenilori.

Art. 64. In privinţa, părţilori de pămentii ce, după capitolulă 5 ali

acestui decretu, suntii a se vinde sătenilori,

arendașii, dâcă nu vorii voi

a renuncia la contractii, ai dreptulii a fi despăgubiţi, pentru pog6nele
luate din stăpânirea lori, cu-câte jumătate galbenit de pogonii, şi acesta pe
fie-care anni până la expirarea coniractului.
(Urmeqă uă tabelă).
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LEGE

PENTRU

IMPLINIREA

DĂRILORU

COMMUNALE

(1864)
Art. 4. Dările către cassele communale se implinescii in acellași modii
ca şi dările către fisci, prin aplicarea legii de urmării! din 31 Marti 1862.
OD
DODDI

LEGE
PENTRU

TOCMELILE DE LUCRĂRI AGRICOLE
TRU

EXECUTAREA

ŞI PEN-

LORU')

(1866)
CAPITOLULU

i

DESPRE TOCMELI PENTRU LUCRĂRI AGRICOLE

Art. 1. Pote tocmelile pentru munci agricole, de ori-ce natură, trebue

să fiă legalisate și inregistrate de către autoritatea, communală, respectivă,
cu indeplinirea formelorii prevădute la, cap. II, din acâstă lege.
Art. 2. Numai communa respectivă pote să legaliseze tocmelile locuitorilorii de sub juridicţiunea sea; ea pote să legaliseze tocmâla şi a unui

locuitorii străinii, d6ră numai când acesta ar infăcișa unii certificati din partea communei in care locuesce, doveditori că ellu este liberă a,săvârşi,

assemenea tocmeli,

Art. 3. Inscrissuliu de tocmelă va coprinde negreşitii condiţiunile sti-

pulate intre părţile contractante.
Art. 4. Nici-uă tocmâlă pentru munca agricolă nu se va putea face pe
mai multi de 5 ani.

Autorităţile competinte suntu oprite alegalisa contracte de acâstă na-

tură pe unii termenii mai indelungati.

"Amt. 5. Nu este ertatii nimenui să oprescă (afară numai când ar urma
sequestru prin autorităţile in drepti), banii cuveniţi muncitosiloră agricoli

pentru datorii saii daraveri către alte persone.
1 Acâstă lege s'a trecută în intregulii ei.
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CAPITOLULU II.
DESPRE INREGISTRAREA TOCMELELORU PENTRU MUNCI AGRICOLE

Art. 6. Fie-care consiliii comunali rurală va avea uni registru ŞNuruită, sigilat şi sub-scrissii de consiliulii județianii saii comitetulii permanenti, in care se vori trece pe rândă, după data lorii şi cu numără, tâte
tocmelile pentru munc! agricole in intregulă lori.

La sfârşitulu fie-căruia act de tocmâlă va urma sub-scrierea ambelorit
părţi contractante şi legalisaţia consiliului communali, contra-semnati de
secretarulii communei.
Pers6nele carii nu sciu scri, puni degetulii pe semnulii crucii, după ce

primarulii sai secretarul communei le va ceti mai ântâiii actul de tocmelă.
Art, '7. Fie-care registru va cuprinde actele legalisate de commună in
cursulă unui anni; dâcă uni registru nu va ajunge, :se va face unii all
duoilea tomii sai! şi mai multe pentru acelaşi anni.

Art. 8. Ori-ce răsături, adăogiri peste rânduri, rumpere ori schimbări
de cuvinte saii de numere dintruni registru, vorii fi urmărite şi pedepsite,
in casit de reclamaţiuni, după codului penală.
Art 9. Registrele arătate la art. de mai susii, vori. purta următorulă
titlu:

Registru pentru tocmeli agricole.
Județulu
cc...
Plassa ....
Communa

.........

Art. 10. Pe fie-care annit registrele tocmelilorii de munci agricole se
vorii incheia de primari , se vori verifica de sub-prefecţii respectivi şi vorii

rămânea, in archiva communei,

Art. 11. Comitetele permanente sai consiliurile judeţiane ai totii-dPa-

una dreptuli a revidui acele registre şi a culege sciinţele de carii vorit
avea nevoiă,
CAPITOLULU III.
DESPRE JURISDICŢIUNE ŞI EXECUŢIUNE
Art. 12. Consiliulii communalii va, judeca, tote pârele provenite din
neindeplinirea contractelorii pentru lucrări agricole, şi le va executa immediatu.

Părţile nemulțumite aii drepti de recursi la judecătorul de plassă in

termeni de 15 dile, fără a se suspenda prin acâsta executarea.
Art, 13. Primarii suntii datori, prin ajutorulă consilierilorii communali,
vătăşeiloru , dorobanţilorii , secretarilori, să indemne pe muncitorii agri-

coli carii ai contractati in conformitate cu legea de faciă, aşi indeplini

tocmelile,, la, vremea când şi loculii unde, și după chipul cu care sai
legatii prin tocmeli.
In casă când muncitorulă nu lucreză după tocmâlă, primarulă impreună

şi cu consiliului communalii cercetâză in acea di chiar reclamaţiunea şi
constatându faptuli adevărații, de uă-dată cu incheiărea, procesului-ver|
bal pentru acâsta 7li va executa la indeplinirea tocmelei.
Primarii cari! nu vori executa pe locuitori la timpulii prevădutii aicea
mai sus, se vori supune la amendă in folosul cassei communale de la
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50 până la 100 lei. Ac6stă amendă insă nu'! va scuti de la răspundere de
daune-interesse către cell vătămatii, conformi legii.
Art. 14. Moduiii executării este celui următori :
Primarul, prin midlocele executive de carii dispune, va aduce indată
pe datornici la muncă pentru care Sa

tocmitii; când ellii se va indărătnici,

reclamantulă pâte prin concursul primarului şi$ în fiinţa, unui consiliarit
ali communei , ori secretarulă ei, ră in lipsa ori chiar a duoi martori,
să tocmâscă, pentru săverşirea acelui lucru, alţi 6meni cu ori şi ce preţiu.
Acesti preţi constatatia prin procesil- verbală, se va implini prin auto-

rităţile administrative

din propria avere

a vinovatului, exceptându-se

casă şi pămentulii dobenditi prin legea rurală.

Afară de acestă implinire, reclamantul se va adressa inaintea autorităţilori judiciare pentru ori-ce pretenţiuni de pagube.
Art. 15,

Când objectulii tocmelii s'a perdută în veri-ce chipiă, ori s'a

scosii din intrebuințare prin impregiurări neatârnate de voinţa, părţilorii
tocmitore, contractuli se desființeză şi despăgubirea se va face de către
puterea, administrativă după regulile următâre:

Dâcă muncitorulii va fi perduti dille prin transportul săi la loculi de

muncă, se va, despăgubi de acelle dille după preţurile curente.
Dâcă ellă a apucată a lucra parie din objectul tocmitii, se va despă-

gubi, pe lengă ceea-ce “i se cuvine pentru transportarea, sea, şi cu analogia muncei ce a făcuti.
In casulă când muncitorulii va fi apucatit a lua parte sait toți banii inainte , va intârce restulu fără dobendă.

Art, 16. La intâmplare de epizootie (bolă de vite), perindii vitele sau
mărginindu-se de administraţiune sate, oraşe, localităţi, in aşa felu in

câtă muncile agricole, pentru facerea cărora erau de trebuință vitele, nu
Sail pututi indeplini la timpi, muncitorulit căruia i-ar peri vitele de muncă
sait vorii fi fostii mărginite, nu va fi supussit la altă despăgubire de câti

la inapoiarea baniloră, scădendu-se cu summa cuvenită pentru munca ce

va îi apucată să facă; 6ră tocmela va rămânea stinsă numai pentru acea.
lucrare care nu sa efectuati la timpu.
Se exceptâză assemenea acei carii se voră constata că ail fosti popriţi
pentru causă, de bslă.
Art. 47. Ministrulă de interne va, exercita, totii-la-una, dreptulii său de
censură assupra funcţionarilorii cărora se incredinţeză aplicarea legii de

faciă, şi va putea, ordona urmărirea lori conformă legilori.
Nici uă altă jurisdicțiune, nici uă altă autoritate, afară de cea cuprinsă
in legea de facqiă, nu se va putea amesteca, în procedurile atingătore de
tocmeli pentru lucrări agricole.
CAPITOLULU IV.
DISPOSIŢIUNI 'TRANSITORIĂ

Art. 18. Tâte legile, offisuri domnesci, regulamente,

deslegări minis-

teriale, şi veri-ce disposiţiune astă-gi existinte atingătore de tocmeli agricole şi de executarea oră,

contrarii legii de faciă, sunt.

şi remână

cu

totul desfiinţate.
Ast. 19. Acâstă lege se va pune în lucrare după uă lună din diua, pro:
mulgării et,
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Art. 20.

Ministerului de interne, uă-dată cu publicarea, acestei legi, va

regula a se tipări şi a se trămite in fie-care commună afişe şi broșuri co-

prindătore de acestea.

o

Atişele se vorii lipi in duoă saii trei locuri Ia fie-care commună şi la.ușa

primăriei.
Art. 21. In tote Duminicile următâre, după promulgarea acestei legi,

şi până la punerea ei in lucrare, primarulă va aduna, pe locuitorii commu-

nel şi le va ceti acâstă lege.

——

... .LOCOPODDO

ra

guardii câmpeni pentru paza holdelori, livedilorii, sădiriloră şi a dumbră-

viloru locuitorilorii şi proprietarilori din coprinsuli ei.
Voră fi duoi guardi pentru communele de la 100 familii in josii. Acestă
numără se va adăogi cu câte unulii la sută de familie » pentru commune
le

cu mai mare populaţiune; 6ră communele de uă populațiune
ma! mică,
„ celle până la 60 familii, voră putea, cu autorisațiunea comitetu
lui permanenti, a avea uni singurii pândariă.

Tocmela gardianului se va face cu annulii, cu incepere de la t
Februa-

rii; plata, simbriei lui se va opera, din fondurile communa
le.

Se vori allege 6meni cunoscuți cu bune purtări, capabili pentru
assemenea servicii, in etate de la 21 anni până la 60.
Uă ordonangiă Domnâscă va, regula uniforma, acestoră guardi și
armele
ce vori trebui să pârte.

Art, 4. Ei voru fi assementaţi, jurământulă se va face la intrarea,
lorii
in funcţiune inaintea preotului, in presenţa primarului sai a delegatu
lui
său şi se va dressa, procesă-verbalii. Porriula, jurămentului este cea
următore:

«duri! că voiu păzi cu sânţenie legea poliţiei rurale intru tote câte
pri-

vescil indatoririle puse mie de acâstă lege.»

Art. 5. Primarulii este de drepti insărcinată cu inspecţiunea guardilori

câmpeni ; ellit ?i va, putea destitui şi inlocui cu alţit, la casii de negligen
ţă, In
1)

Acestă lege s'a, trecuti in intreguli
i ei,
>

il
o

Art. 1. Poliţia câmpână este pusă sub jurisdicțiunea specială a judecătorilorit de plăşi și a autorităţilorii communale.
Ea se exercită prin priveghiărea guardilorii câmpeni (pândarilori).
Art. 2. Tote delictele menţionate mai josii suntă, după a lori natură,
de competinţa judecătorilorii de plassă sait a municipalităţei locului unde
Sau comisii.
Art. 3. Pie-care commună rurală va avea numărulit trebuinciosă de

pei

CAPITOLULU 1.
DESPRE POLIŢIA RURALĂ

Te

a

(1868)

it

PENTRU POLIŢIA RURALĂ !)

ei poi gi

LEGE
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casti ie abateri sait delicte, se vorii da judecății spre a li se 'aplica legea
commună, caJa. ork-care funcţionarii communalu abătutii din datoriile sâlle.
Art. 6. Ei suntu datori a incunnosciința și a rapporta primarului despre
t6te infracțiunile rurale câte aii descoperiti. .
Declaraţiunile lori suntu credute până la probă contrarie.
Art. 7. Ei vori fi răspundători de paguba pricinuită dâcă, in 24 ore,

nu vori rapporta despre infracțiunile comisse.
Art. 8. Guardi particulari vorii putea fi numiţi şi de către proprietari

pentru paza proprietăţii acellorii ce i ai angagiatii ; msuşirile şi indatoririle

lorii sunt: acel6şi. Ei voritrebui să fiă recunoscuţi de către sub-prefecţă;

voriă putea assemenea fi destituiţi de către sub-prefectii şi fără consenţi-

mântuli proprietarului care ?i-a numiti in acesti casii insă, va fi totit-d'auna, appelii la comitetul permanenti.
Art. 9. Autorităţile communale suntii specialmente insărcinate cu 0bservarea legel de faqiă. Sub-prefectulă va revisui in pers6nă, cellu puginii vă dată pe lună, tâte communele din plassa sea, observându şi insemnândii intuni registru anume, ţinutii la cancelaria, communei, despre
starea in care a găsiţi. autoritatea communală.

Art. 40. Ori-ce individii fără căpătâii nu se pâte aşeda in communele
rurale fâră autorisaţiunea prealabilă a consiliului communalit.
DESPRE INGRĂDIRI

Art. 11. Ingrădirea este atribut ali: dreptului de proprietate.
Art. 12. Fie-care proprietarii este liberi să şi ingrădâscă locurile selle

de cultură, livedile, viile, eleşteurile şi sădirile de ori-ce felu.
Art. 13, Ingrădirea, vetrelori satelorii fiind de interessulu fie-căreea pro-

prietăţi in parte şi de interessuli communi pentru inlesnirea pazei, consiliile județiane, in cea ântâiiiisessiune a lorii, vorii prelucra regulamente administraiive prin carii ţiindi s6mă do localitate, vori prevedea t&mpulu şi
modulii după care se va, putea ajunge la acestii resultati.

CAPITOLULU II.
DESPRE PĂŞUNAREA VITELORU ŞI DESPRE STRICĂCIUNI

SEOŢIUNEA |.
PASUNAREA

VITELORU

Art. 14. Nimeni nu pote păşuna, în nici intrunit tempu vitele selle pe
pământulă altuia, fără voia şi consânţimentuli lui.
In privinţa acesta, se vori aplica, regulile generali privitâre la tocmelile

!
|
de bună voe.
ovrită fără ossebire de
este
păstori
fără
„Art. 15. Păşunarea vitelorii
veră și 6rnă, afară de câți in locuri ingrădite.
Fie-care commună sait proprietari este deră datorii a avea, păstori in
proporţiune cu număruli vitelor selle pentru conducerea şi priveghiărea,
turmelorii, cirediloră şi ergheliilorii, şi acesta, numai pe Iacurile unde au

drepti de păşunare sau de trecere.

Art. 16. Servitutea de trecere, de conducere, de adăpare saii de păşunare a vitelori nu se va putea. intemeia, de cât in virtutea, unui titlu specială, sau in virtutea, legei, saii in temeiii de indelungată, possesiune, con-

formu cellorii coprinse in codulă civili.

9

în0
" "Trecerea, conducerea, adăparea saii păşunarea vitelorii, in temeiă de

imvoeli sait prin simplă ingăduire a proprietarului, nu va putea nici uă dată,
statui dreptuli de servitute.
SECȚIUNEA II.
DESPRE

STRICACIUNI

Art, 47. Fie-care commună este datore a avea unii obori (ocolii) pen-

iru inchiderea, vitelorii prinse prin holde, livedi, feneţe, vi, sădiri şi pe
islasulă (imaşuli) altuia.

Art. 48. Communa va ține unii registru, numerotată şi sigilatii de subprefectul locală, în care se vorii trece pe fie-care di vitele inchise la oboră
(ocoli), cu arătare de numele şi prenumele cellui ce le-ai adusi, numă-

rulit şi feluli lorii, numele şi prenumele stăpânului holdei in care le-ait
găsită, felului holde, şi pe scurti arătarea ce va, face aducătorulă.
Art. 19. Acesti Tegistru se va, ţine de unii membru

allii consiliului

communalii orânduitii anume de consilii, cărui 7i se va da de ajutori scriitorulii primăriei.
Art. 20. Pentru dilele in carii nu se va inchide nici uă vită la ohorii
(0 -oli ), consilieruliă s si seriitoruli vorii face următdrea vorbire pe scurtă,

pe facia destinată aceilorii dile: Astă- di, diua . . . luna. . .anulcur entit
nu Sa inchisă nici uă vită la oboru (ocoli).
Art. 21. Nu numai pândarii deră şi proprietarii, saii inşii

sau prin

menii lori ai dreptulii să prindă vitele ce se vori găsi pe pământul lori;

aceste vite se vori aduna la oborulii (ocolulii) communalii.

Art. 22. Dâcă aducătorulii a declaratii că vitele ce a adusi ai făcută

şi stricăciune, pentru care va reclama constatare, consilierului şi scr iitoruli
insărcinaţi cu inchiderea vitelorii la oborii (ocoli), vorii incunnosciința iin-

dată despre acâsta, pe consiliulii communali care va proceda fără întârdiare la constatare după regulile espuse mai la vale. -

Art. 23. Vitele aduse la obori (ocolii) nu se vorii ţine nici uă- dată inchise mai multă de câtit până la, arătarea, stăpânului lori.
In totii tempulii câtii voriă sta inchise voră fi nutrite, adăpate şi ingrijite.

La liberarea lori in primirea Stptaa ul se va implini de Ja acesta, pe

și costulu nutrimentului vitelori pe câtii
lângă amenda prevtdută de leg
tempu au statii inchise.
Art. 24. Preţulii intreţinerei unei vite la obori (ocolii ) se -va fixa de

consiliuli communalii pri tarife, pentru fie-care tâmpi allă annului.

Art. 925. Dâcă vitele nu aii comissit nici uă stricăciune, proprietaruli

loră ce le va reclama nu va fi datorii a plăți de câtii uă amendă către commună și costulii nutrimentului pe câtă tempă au fosti hrănite in oboră
(ocoli).

Axrt. 26. Amenda, se va lua:

50 bani pentru vita, mare;

20 bani pentru unit viţelii până la vârsta, de uni anni;
10 bani pentru uă 6ie sai berbece;

20 bani pentru uă capră;
100 bani sai uni lei pentru ună porcil;

Eară la vii şi in lăstare de pădure amenda va fi induoită.

Primarulii chiămândii îndată pe săsitorulă vitelorit şi pe possesoruli
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lori, şi ascultândii disele şi declaraţiunilelori, va incheia procesii-verbalu,
osândindi pe possesorit la plata, amendei după chipulii arătatii mai susă.

Art. 27. Uă decime din amendă se va cuveni acelluia care a prinsi
şi a adusi vita; când însă ea, se va prinde de către chiar proprietarul
jocului acesta nu va, avea drepti la acestă risplătire.
Art. 28. Proprietaruli a cărui vită se va prinde in cursul unui anni
de trei ori, in locurile de păşune alle altuia, va plăti despăgubire proprie-

tarului locului prețul ce are prin invoială cu alţii.
Art. 29. Vitele prinse pe pământuri străine, „pe carii nu le va reclama
nimeni în cursit de trei dille de la prindere, se vorii socoti de pripasi şsi
se va regula despre dânsele după cum mai la vale se dispune.
Art. 80. Dâca vitele prinse pe pămenturile altuia au pricinuitit strică
ciune şi dâcă părţile nu se invoescii assupra cătățimei despăgubirei,

termeni de 24 ore de la prinderea, lorii, se va face ispaşă la facia locului
de către primarii, faciă cu părţile interesate Sail cu impulerniciţii lori.

Art. 34. Primarulă va incheia procesiă-verbalii in care se va coprinde
dissele părțilorii, intinderea stricăciunei in pog6ne saii prăjini, felul bucateloru sfărâmate, cualitatea lorii, numărulii snopilorii, clăilorii, cepilorii
şi porcoilorit sfârăunate şi ori-ce urmă invederătore stricăciunei pricinuită.
Art. 32.

Dâcă părţile saii una dintrânsele nu se va mulțumi pe ispaşa,

fâcută de primarii, atunci făcându-se declarațiune in josulii procesuliiverbală, se va face uă a duoa ispaşă de către consiliulă communalii,
termenii de 24 ore de la data procesului-verbalii a celei Vântsiii ispadă,
Art. 33.

Casurile carii dau loci: la amendi şi la uă despăgubire până

Art. 35.

Pentru casurile carii dai loci la uă amendă şiuă despăgubire

la 15 lei nuoi, in sarcina unei singure pers6ne, se vorii judecaşi hotărâ de
primarii fără appelii.
Art. 34. Hotărârile primarilorii vorii fi totii-dauna inscrissii şi pe scurtii, și
la legea pentru totmelile vurali.
se vorii executa conformii cu celle prevădute
care trece summa, de lei 15 noui, primaruli va judeca, in ânteia instanță,
lăsândii părţei nemulțumită. dreptul de appeli la judecătorulu de plăsă
în termeni de duot- deci dille de la primirea, hotărâre.
Judecătorulu de plasă va
v judeca in marginile competintei s6lle in ultimă
instanţă sau cu appelu ]a instanțele superidre.

Ari. 36. Judecătoruli de plasă, precum şi ori-ce instanță superidră la
care voria trece judecarea unorii assemenea pricini, vorii ingriji a prevedea
prin hotărârile lori ca amenda să se trămită la cassa communei unde s'a
prinsi vita.

Art. 37. Când stricăciunile se vori fi urmati assupra bucatelori sai.
a fânetelorit de dijmă, se va deosebi pe sema dijmei partea, cuvenită.de
despăgubire sis se va da proprietarului.

Art. 38. Când, intre vitele carii aii făcuti shicăciune, vorii fi fostii şi

vite de alle reclamantului, primarul va scădea paguba cerută, in propor-

ţiune cu numirulii, felul şi mărimea vitelorii lui.

Art. 39. Dâcă, intre vitele ce ai făcutii stricăciune, vorii fi şi alle pri„ roarului ori alle unuia, din consilierii communaii, constatarea stricăciuneă

precum şi judecata se va face de consilierului cel mai în vârstă carenu
se găsesce intru assemenea categorie.

Art. 40. Când vitele ce aii făcutii stricăciune suntii t0te saii parte din
ele alle tutulorii membrilorii consiliului communalii, constatarea strică-

132

!

ciunei, judecata şi executarea hotărarei se vorii face de consiliulii communală invecinatii.
Art. 41. In t6te celle-alte casuri, executarea hotărăriloră se va face de
primarulii ce le-a pronunciatii.
Art. 42. Primarulii şi membrii consiliului communalii,

ce se vori îi

abătuti de la celle prescrisse prin arlicolii de mai susit, se vorii judeca de

judecătorulit de plassă, după reclamarea părței interessate şi se vori osândi
- la, pagubi şsi cheltueli, avendii dreptă de appelii conformă legei de proce-

dură in contra sentintei judelui de plassă.

Art. 43. Pentru amende se va infiinţa la fie-care primărie câte unu registru cu matcă din care se vorii liberă quitanţe Ia, cei osânditi pe summele de amendi implinite, in puterea hotărărilorii pronungiate.
Art, 44. Acesti registru se va ține de scriitorulu communei.
Banii amendilorii se primesci şi se versă in cassa communală de către

primari.

CAPITOLULU [Il.
DESPRE VITELE DE PRIPASU

Art. 45. Decă până în trei dille de la declararea făcută de primarii de
prinderea unei sau mai multorii vite, conformii art. 29, nu se va arăta nimeni de stăpâni all lori, prirarulie va incheia îndată uni procesi-verbali prin care le va declara de pripasit.

In acesti procesii-verbaliu
a) Diua și luna in care s'a
d) Numele şi prenumele
ruia Sa dati;
ec) Felulit "vitei şi semnele
d) Holda sait loculii unde
e) Amenda;

se vorii espune negreşitii celle următore:
prinsi vita;
cellui ce a prins'o şi acelluia in păstrarea, căce va avea,;
sa găsitii ;

7) Declaraţiunea ce se dă de pripasii.

Art. 46. Dâcă vita a făcutii şi stricăciune, primarul va face constatarea ei, conformii art. de mai susit, Şi va, menţiona in procesulii-verbaliu
prescrissi in art. precedentit și despre acesta.

Art. 47. Vita de pripasu se va ingriji de commună care va avea facultatea, de a o da, sub a sea, răspundere, in ingrijirea unuia din locuitorii
communel.

Dâcă vita saii vitele Sail prinsit pe pămentulii communalii, primarul le
va, incredința unuia, sai mai multorii pers6ne dintre locuitorii communei,
carii nu se vorii putea refusa de ale primi in pază şi a le nutri.

Art. 48. După declararea uneea sai mai multori vite de pripasii, primarul va, ceti procesuli-verbală incheiati, in cele dântâiu duot Dumi-

nici ce vori urma la, bisserica commune.
Deossebitii de acesta, va rapporta casulu sub-prefectului locali, pentru
ca acesta să rapporteze prefectului judeţului, 6ră prefectuli ministerului de
interne spre a face să se publice, in termenii de ş6se luni, cell d'ântâiiu
in coprinsulii plasei ce administrâză, celli de allii duoilea în județă, €ră
celli de alii treilea in totă târra.
Art. 49. Arttându-se stăpânuli in termenii de ş6se luni, primarul,
decă acella va fi omi necunoscută, va proceda intru a constata identitatea

vitei ce se reclamă şi a titlurilorii reclamantului în modulă următorii:
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Reclamantulii va fi datori să presinte:
a) Declarațiunea communei de unde a peritii vita, că elli a incunnosci-

inţătii la primărie despre perderea că şi despre semnele vitei ce se caută;

d) Incredințarea, primăriei de unde locuesce reclamantului că ellii este
stăpenulii vitei cu assemenea semne, sai că ellu este inputernicitulit acel-

lui stăpânii.
Potrivindu-se tâmpuli în care s'a perdutii vita cu acela in care s'a inchisii la oborii sait cu aproximaţie, eră semnele cuprinse în declaraţiunea primăriei de unde a periti vita fiind intru tâte intocmai şi luându-se
declarațiunea, primăriei de unde locuesce reclamantulii că ellu este stăpe

nulă vitei, primarulu 2] va supunne a plăti:
a) Amendă;
5) Plata nutrimentului şi cheltuelile de pază către persâna, sail pers6nele carii ait fostii insărcinate cu paza lori;
c). Paguba pricinuită prin stricăciune către care a suferit/0.

După acâsta va incheia procesii-verbali prin care va constaia t6te celle

de mal susi şi va da vita in stăpenire.
Art. 50. Dâcă vita ma făcută nick uă stricăciune, reclamantuli va, plăti
numai amenda. şi nutrimentulit.
Art, 51. Plaia nutrimentului se va fixa de primari, după pregiul obicinuitii în fie-care localitate.
vitelor
predarea
lei,
36
de
mare
este“mal
stricăciunea
Art, 52. Când
prescrissă prin art. de mai susii se va face după ce se va hotără cătăţimea,

despăgubirei de instantele competinte.
Se va putea insă face şi mai "nainte d6că reclamantulii va răspunde

amenda şi nutrimentuli vitelorii, precumşi d6că va assigura indestulători
pe cellii ce a suferiti stricăciunea că 7i va plăti paguba, după cum se va
|
|
hotără de judecată.
Art. 53. Stricăciunile pricinuite de vitele de pripasă, in tmpuli câtii
vorii sta la, cei insărcinaţi cu ingrijirea lorii, vori fi in răspunderea loril.
Art. 54. Indată ce se va face predarea viteloră de pripasii stăpânului
lorii, primarulii va rapporta sub-prefectului localu şi acesta prefectului judeţului și prefectulu ministrului ca să se poprâscă publicarea.
Art, 55. Când în termenulii de 6 luni nu se va arăta nimeni de stă-

până ali vitelorii de pripasu, acestea se vorii aduce la. casa communală și
se vorii vinde prin licitare *).
Art. 56. Din preciuli eşitu se va estrage :

1) Plata nutrimentului;
2) Cheltuelile de pază, de se voru fi făcută;

3) Preciulă pagubei celui ce a suferitii stricăciunea, 6ră restulu se va

depune în cassa communală, făcendu-se veniti! allii ei;

Assemenea se va urma şi cu vitele de pripasii ingrijite de commună.
Axt, 57. Acella, în păstrarea căruia s'a lăsatii vita saiu vitele de pripasi,
le va putea intrebuința în lucru conform destinaţiunei lori ; în assemenea

casti insă, nu va, putea pretinde plata de nulrimenti sai alte cheltueli pe
tâmpuli in care le-a intrebuintat.
„1) Opririle şi vândările vitelor prevădute in acestă lege nu ai vruă legătură
chel-

eu ceile prevădute de Art. XXXVII şi următorele din regulamentulii pentru
lui de instruc"tuelile în materiă criminală , carii suntii de competința, judecătoru
țiune, in materiă de erime şi deliete.
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Art, 58. Dâcă vita de pripasu va muri in curgerea termenului de 6 luni,
pelea se va păstra la casa communală pent la implinirea cellori şese luni,
după care se va vinde prin licitare, şi cu preciulii ce« va eşi se va urma ca
in axticolii precedenţi 55 şi 56.
Art. 59. Cellă ce va tăinui uă vită de pripasit se va socoti ca furi şi se

;i

va, pedepsi ca ast-felii.
Primarulă care nu va indeplini prescripțiunile privitârela publicaţiuni,
se va supune la amenda de lei nou! 20 in folosulii cassei communale, 6ră

decă se va dovedi furii sai complice cu furuli se va pedepsi ca, ast: felii.
CAPITOLULU IV.
PAZA CONTRA FĂCETORILORU DE RELE ŞI CONTRA DĂRILORY DE FOCU.
Art. 60. Paza de nopte şi de di contra făcătorilori de rele se va face
în fie-care commună de iînsuşi locuitorii el.
Art, 61, Toţi locuitorii unei commune, de la vârsta de 18 anni şi până
Ja vârsta de 60'anni impliniţi, se vori impărtipe caprării de câte 10 6meni
din carii unulu va figura ca, sefi allii loru,

Art. 62. În fie-care trei iuni, consiliul communalu va intocmi tabloii
de rândulu cum aii să 6să la pază căprăriile.
Art. 63. Acesti tablou se va, lipi la porta primăriei unde vasta totu tem-

puli cellori trei luni.
Art. 64. Pie-care locuitori va fi aatoră a se informa de rânduli săi şi
a veni să'şi indeplinâscă datoria sa de pază.

Art. 65. Inlocuirea prin altulu pentru pază este primită, însă acellă trămisi pentru inlocuire să nu fiă mai mic de vârsta prevădută la art. 61 de
maj susu,
Decă şi acestă indatorire nu se va indeplini, primarulii este datori a
tocmi omit cu plată în comptuli neascultătorului.
Art. 66. Autorităţile communale, prin regulamente supuse revisiunei
comiteteloru

permaninte

respective, voriu hotără moduliu tinerei acestori

paze de di şi de nopte, precum şi numărul

schimbătorilorii ce trebue a

face acestă ) pază,

Pentru autorităţile communale carii, după uă prealabilă somaţiune, nu
vorii face assemenea regulamente, consiliile judeţene le vori: impune
assemenea, regulamente.

Art. 67. Păzitorii atât cei de nâpte câtit şi cei de di, voră fi armaţi.
Art. 68. Primarulii va fi datori a face revisie veri de căte ori va, crede
de trebuință şi câtii mai dese va putea, spre a se incredința decă păzitorii
suntii la posturile loră şi "SI iîndeplinescii datoria.

Revisuirea acâsta vă fi datoră a o face şi sub-prefectulu locali, precum
şi adjutoruli său.
Art. 69. Păzitoruli ce se va găsi dormindi sau lipsindu de la postu”,
se va indatora a, păzi duoă dile Varendulit dreptu uă di ce a lipsiti.
Art. 70. Păzitorulă care va vedea, va simţi saii va audi că se commite

vuă crimă sau delicti, va fi datorii a prinde pe făptuitori.
Ari. 74. Decă nu”! va putea prinde singuri, va da indată alarma in
satu, strigândii pe tovarăşii săi, din carii unii vori tinea urma, făcătorilori

de rele, 6ră alţii vori chiăma pe toţi sătenii, carii “vorii fi datori a sări pe

i

|
|
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i săi
dată cu topâre, ciomege şi cu orl-ce voriă fi avându şi a le da adjutori

prindă.

|

,

E

|

At. 72. Indată ce se va da alarmă, dorobanţi şi grănicerii şi toți cei

ce portii arme suntii datori a da adjutor și a prinde pe făcătorii de rele.
Art. 73. Dâcă făcătorii de rele voria fi armaţi, vorii căuta 3? încongiura
trei somaţiuni de a se preda se vor trage cu arme de focu assupra
după
şi
lorii, sai vorii năvăli cu ori-ce arme assupra lorii , şbi vor prinde morţi
sai Vik.
Art. 74. Decă făcătorii de rele voriă întrebuința, arme pe când suntă
de
goniţi spre a fi prinşi, este ertații gonacilorii a intrebuința şi ei arme,
>

EA

voră fi avânâii, contra lori fără nici uă somaţiune.

Art.'75. Dâcă făcătorii de rele vorii fi iniratii in păduri sai vori dosi in
sait ai
Jocuri de unde nu arii fi in putinţa locuitorilorii communel a scote
vecine
eloră
commun
veste
de
da
vorii
şi
ra
inconju
prinde , atunci ?i vorii
ea
carii vorii fi datore a sări şi a merge la acelli locii, ca să ajute la prinder
acellorii făcători de rele.
Art. 76.

Primarul

communei de care s'a, dati alarma, va raporla in-

de
dată casulii sub-prefectului locali care va îi datorii a lua numărului
prinin
stărui
a
pentru
indată
merge
dorobanţi ce va crede de ajunsii, şi va
derea acellorii făcători de rele.
Art.'977. Indată ce se vorii prinde făcătorii de rele vii saii morți, primaprorulă locali, sai sub-prefectulii decă va, fi fosti de faciă , va incheia
contele,
amănun
tote
cu
ei,
prinder
faptului
area
cesiă-verbalu de constat
e
formii prescrierei codicelui de procedura penală, va assigura tote lucruril
cidse,
trebuin
rile
constată
şi
ile
găsite assupra lorii, va, face tote cercetăr

ri şi
pentru tote câte formâză corpulit delictutui şi descoperirea, gazdelo

complicilori prinşilorii.
loTotit-Auă-dată va vesti pe procurorulii şi judecătorulii instrucţiunei
face
se
a
pentru
ţă,
trebuin
îi
va
de
ui,
judeţul
ii
cale, precum şi pe medicul
şi de acela ceea, ce legea indatoreză.
Art. '78. Dâcă se vorii găsi assupra făcătoriloră de rele, bani sau lucruri
pentru cani nimeni din commună nu se declară stăpână, sub-prefectulu va
rapporta prefectului ca, in ințelegere cu judecătoruli de instrucțiune locale,
să publice atâti in judeţii cătii şi în ttă t6rra prin ministerulu de interne,
in termenii de treiluni de la pronunciarea, hotărărei definitive, despre acelle

objecte, pentru aflarea stăpânului lori, şi decă in acestii termenii nu se va

arăta nimeni, atunci banii şi objectele acellea se vorii inapoia communei
spre a se împărți intre toţi membrii ei cu pasi de uă potrivă.

Objectele se vorii vinde totii-d'a-una prin licitaţie şi impărtirea se va face

numai in bani.

Art. '79. Acellii ce se varăni in luptă va primi
la guvernii de la 40 până la 400 lei nuoi.
Art. 80. Ori-ce individii va rămânea, schilodi
scutiti de plata impositului personalii și va, primi
20 lei pe lună,
Art, 81. Familiei aceluia ce va cădea mortii

ă

uă resplătire in bani de
din causa luptei, va fi
uă pensiune viageră de
|
în luptă sai va muri in

e
urmă, din causa rănilori ce va fi primiti in luptă, ?i se va face uă pensiun

de 50 lei pe lună.
Acestă pensiune se va primi de soqia lui câtii va txăi, 6ră după mortea

ii
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ei de neverstnicii ce va avea de la bărbatulii mortii din pricina luptei, până
la venirea, loră in versta legală.

Art. 82. Pensiunile acestea se vorii răspunde din cassa Statului din unii
paragrafă speciali prevădutii ini budgetii.
Art. 83. Păzitorii voru fi datori a se conforma art. 70 de mai susii, 6ră
locuitorii, disposiţiunei art. 69 şi următorele, 'când vori vedea, audi sai

simti săverşindu-se vPuă crimă sai delictă, nu numai în sati dâră şi a hanurile, cârcimile şi ori-ce alte locuințe ce suntii in Gre-care depărtare de
satu.
Art. 84.

Ori-care locuitori din commună nu va. voi a sări sa prindă pe

făcătorii de rele, va plăti uă amendă de 20 până la 100 lei nuoi in folosuli:
păgubașului ; când amenda ar coverși summa pagubei, prisosulă va fi in
folosulii cassei communale.
Decă insă locuitorii vorii dovedi că, fără greşelă din parte-le, maii pututii
prinde de veste despre ivirea, făcătorilorii de rele, atunci voră fi apăraţi de
răspundere.
Art. 85. In casii de foci la case, in satii, la bucate din aril sai fânării,

la păduri, la, bucate incă neadunate de pe câmpii, la şire de pae şi altele,
păzitorii vorii fi datori a da alarma și sătenii a sări cu toţii spre a da aju:
tori la stingere intocmai ca, şi la, prinderea făcătoriloră de rele.
Assemenea mai suntii datori sătenii a cerceta şi a descoperi pe dătătorii

'de foci.
Ori-care locuitorii din commună nu va voi a sări să stingă focul , ca şi
pentru nesărirea la prinderea făcătorilori de rele, va fi supusi la amenda
prevădută in art. 84 de mai susă, cu escepţiunea coprinsă in aliniatul din
urmă allă acelui articolii.

Art. 86. Cei ce se vori dovedi că aii cunnoscutii pe dătătorii de focii şi
nu”! vori arăta autorităţilorii, se voră pedepsi ca complici at acelora şi vori U
fi răspundători şi de paguba către cellu ce a suferită.
Prevenitulii pentru assemenea tăinuiri va scăpa de pedâpsă şi de răspunderea, prevădută mai susă, atâtă in cursulii instrucțiunei processului
contra lui, câtă și chiar după ce s'a osândită şi trămisi la inchisâre, indată

ce va denunţia pe dătătorii de focu.

Art. 87. Nimeni nu este liberii a da pârjoli in verinile sau livedile ori
stufării fără invoirea veciniloră saii a primarului.
Art. 88. Notarii, precum şi veri-ce alti impiegatii ali communei saii
alu sub- -prefecturei, ori allu prefecturei va fi liberaţii pe făcătorii de rele
după ce “i-ai prinsi sai le va fi inlesnită fugirea, se voră pedepsi ca, complici aj tori.

CAPITOLULU V.
EPIZOOTIA , STĂRPIREA

DE INSECTE,

PASERI

ŞI ANIMALE

STRICĂTOARE

Art. 89. Indată ce se va ivi epizootia (ori-ce morbii sait maladie contagi6să in ori-ce felu de animale), consiliul communală va destina unii
loci pentru punerea, viteloră bolnave şi va raporta, fără cea mai mică în-

târdiere, sub-prefectului locali, care va raporta, şi ellii indată comitetului
permaninte, „pentru a trămite pe ; medicul respectivi spre a da instrucţiu
nile necesarii.
Art, 90.

Veri-ce proprietară saii possesori de vite va fi datorii a face
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cunnoscutii primăriei de ivirea b6lei intre vitele sele, sub osândă de vă
"
amendă de la 36 până la 60 lei nuoi.
La assemenea, casti, proprietaruli va fi obligatii a determina loculi unde
să se inchidă vitele bănuite, precum şi loculii unde să se țină celle conta.

giate şi a nu le lăsa, să comunice cu vitele celloră-l-alţi.

Eră pentru tăinuirea, bâlei vitelori cornute, amendile de mai Susil vorit

putea fi induoite şi chiar a fi schimbate in inchisore de la 15 qile până la
trei luni.

Art. 94. Consiliulii va fi datorii a executa instrucţiunile date de medici
cu tâtă punctualitatea şi exactitatea.
contaepizootie
de
bolnave
dovedite
cornute
sait
albe
Vitele
Art. 92.

gi6să se vorii omoră, se voriă arde şi se vorii ingropa in presenţa autorităţii

communale , conformii regulamentelori şi instrucțiunilorii autorităţii superi6re date in privința acâsta.
Art. 93. Guvernul şi consiliile generali vorit indemna, şi incuragia
formarea. de societăţi de assigurare in contra morţii vitelorit de b6la epizoo-

in
tiei, sfătuindi communelori uă contrihuţiune pentru plata, totală, sai

parte a vitelorii omorăte.
“Art, 94. Consiliile generali şi consiliile communalt vorii lua măsurile
celle mat nemerite, dândii şi recompense spre distrugerea animalelorii
vătămătore , vitelorii şi a animalelorii şi insectelorii vătimătore holdelorii
şi recolteloră.
Art. 95. Consiliarii communali ce vorit neingriji aplicarea acellorii
măsuri și regulamente se vorii pedepsi cu amendă de la, 10—50 lei.
Art. 96. Toți proprietarii, arendaşii, chiriaşii şi toţi acei ce posedu, in
numele lori sait ali altuia, suntii datori ca, până la 1 Marti ali fie-cărui
şi
annii, să pună de a curăţi de omidi copacii ce se vorit afla in curţile
grădinile lori.

Art. 97. Crăcile şi frundile cu omidi ce se voră aduna, se vorii arde in
locuri pe unde nu va fi putință a se comunica foculii la copaci, crânguri,
case şi alte namestii.

Art, 98. Cei ce ţinii porci pe la casele loră suntit datori săi inchidă.
Porcii când voră intra prin holde, livedi, ţsrini şi sădiri, liberi suntit

păgitorii ori ai prinde şi a) ține în păstrare până a, a lorii reclamare de

către proprietarului lorit, contormii cellorii prescrisela art, 29, ori alucide.
Când i vorit ucide, vor fi datori a, da de veste proprietarului lori: pen-

tru a veni să îi ia şi nu vori putea pretinde nicii ună felu de despăgubire.

Uciderea nu este ertată a se face de câtii când sunti intrați in holde, vii,
.
livedi (fânețe) şi sădiri.
Disposiţiile paragrafeloră precedente se vorii aplica şi pentru pastrile
domestice.
Art. 99. Cânit ce se vorii găsi mâncândă porumbii verde in holde şi
struguri prin vii se voră impuşca.
Art. 100. Când stăpânul vre-unei pasări sai vite ucise prin holde şi

celle-alte va refusa a o primi, cell ce a ucis?o va fi datorii a, incunosciință

casuli primarului care va indatora pe stăpânii a-0 ridică, şi in casi când
|
putredirea ar fi inceputii, chiar de a o ingropa.

Art. 101. Pastrile şi ork-ce alte animale morte se vori ingropa de pro-

prietarulii lori in pământuli său proprii chiar, int”u adâncime cuvenită,
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sai se vori transporta, şi ingropa in loculă hotărâtii de autoritatea COmmunală.
CAPITOLULU

VI.

DESPRE VÂNĂTOARE

Art.102. Vânăţorea va fi deschisă in timpii de opti luni alle annului,
eră de la 1 Aprilii până la î Augusti, ea va fi poprită pentru toti felulii de
venati , afară de păstrile trecătore și animalele stricătore, precum: urși,
lupi, mistreți şi alte, carii in ori-ce iimpii se vori pulea Omoră.

Este interdi isă luarea saii sfărâmarea după ori şi care proprietate a cuiburiloră şi ouăloriă de pastri oprite de a se vena.

Uă lege şi regulamente speciali voru desvolta, principiile coprinse in articolulă de mai susă.
CAPITOLULU VII.
DEOSSEBITE DELICTE RURALĂ CARIĂ SE PEDEPSESCU POLIŢIĂNESCE
Art. 103. Deosebitu de despăgubirea, civilă la care poti fi supuşi pentru pagubele ce vori fi causatii, se vorii pedepsi şi cu amenda dela i până
la 25 lei:

1. Cell ce va aprinde foc prin câmpii, ţ6rini, livedi şi sădiri intre uă
distanţă mai mică de câtă de 30 stânjini de locuinţă, păduri, pârloge, pometuri, garduri, clăi de grâne, de pae saii de fântă;
2, Cell ce "şi-a luatii pe ascunsii şi insuşiti, fără invoirea, proprietaru-

lui, strugurişsi ori-ce felii de alte fructe din vii, grădini, livedi de pometuri şi alte sădiri;

3. Cell cea tăiată sati frântă erăcile arboriloră roditori de pe proprietatea altuia;
4. Cellu ce a frântu altoiurile saii a jupuiti coja arborilorii pe picidre,
după proprietatea altora;

5. Cellă cea astupatii şşanțurile, a dărâmatii, ridicată sai rupti ingrăditurile, a tăiată mărăciniă gărdurilori altora. ;

6. Cel ce a introdusii, fără consențimentulii proprietarului ori allii possesorului, vite in ori-ce fel de livedi, “fânețe, vii, răsadniţe de copaci roditori şi alte assemenea sădiri;

7. dell cea stricată, spartii, sai arsii gardurileşi inchiderile communei sai particulare;
8. Cell cea intrati călare sau cu trăsura, pe locuri semănate;

9. Cell ce a tăiaţi sai distrusii grâne in spicuri sai alte assemenea
producte;
10. Cellu ce va ucide cu rea voinţă pe locă străinu, dobitoce de orl-ce
felu sai câni de pază;
11. Cell ce va frânge sai sfărâma instrumente de muncă a pământului in timpulă lucrului;
19. Cei ce voriă strica drumuri publice, prin săpături, arături, ridicare
de pietre, de podini şi alte assemenea.
Art. 404. Când cei osândiţi nu vori voi să plătescă amenda prevădulă
mai usii, voru fi urmăriţi conformii legii de urmărire.
Art, 105. Soții, părintii, tutorii, voră fi civimente răspundători pen-
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tru delictele comisse de femeile şi copii lori, de pupilii şi minorii carii mail
inca, versta de 18 anni și nu suntu căssătoriţi.

Art. 1406. Când despăgubirea civilă nu va trece peste summa de ]ei
100, delictele din acesti capitolii se vorii judeca de primarul locali fără

appelu.

Assemenea se va urma şi la int&mplare de recidivă,

„Art. 107. Amendile se vori vărsa in cassa, communală ca, şi celle pe
vite, şi vorii fi ca şi acellea, venită allii ei.

Art. 108. Hangii și cârcimarii din communele rurale şi după drumurile
celle mari şi mici, ca să potă ţine assemenea stabilimente, trebue să dobândescă pentru acesta vă autorisaţiune specială de la consiliulă communală respectivă.
hangiii sai
fie-care
autorisare,
assemenea
uă
Pentru a putea dobândi
din celle
pers6ne
cinci
de
pugini
cellu
garanţiă
uă
dea
să
trebue
cârcimarii
onestidespre
răspunde
mai notabile din communa respectivă, carii vori

tatea şi bunele purtări alle acelui hangiu sau cârcimarii. Consiliul communalii decide assupra admiterii sai: respingerii garanţiilorii.

Autorităţile communali și judeţiane ai nemidlocita priveghiăre assupra

cârcimeloria şi hanurilorii. Când Yre-ună cărcimarii sad hangiii Saru găsi
gazdă de hoți sai că inlesnesce comiterea vre unorii fapte oprite de lege,
stabilimentulii s&ă va fi inchisi şi ellu se va da, judecăţei.
Art. 109. Urmărirea infracţiunilori rurală, afără de acelle anume prelori
vădute de codulii penali, se prescriii in termenii de uălună dela a
comitere,
Art, 110. Pândarii, precum şi veri-ce personă va intălni vite din celle
sait
declarate bolnave, preămblându-se prin locuri străine de acellea ce
lorit.
destinati
locul
la
determinatii, suntii datori a le prinde și a le duce

duoi lei
Proprietarulu lori se vaindatora a plăti amendă către commună,

de capii pentru vita cu lână şi cinci lei de capii pentru vitele celle-l-alte;
deossebiti va putea fi osânditi şi la despăgubire, in casulii când se va pricinui vre uă pagubă, din causa scăpării vitelor din loculi destinatii lorit.
CAPITOLULU VIII.
DISPOSIȚIĂ TRANSITORII
Art. 111. Tote legile, ordonanţele şi instrucţiunile anțeridre legii de

faciă, suntii şi rămânu abrogate, intru câti elle vori fi contrarii casurilorii
prevădute de densa.
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DESPRE CONSILIULU DE RECENSIUNE

Art. 15. In fie-care oraşi se stahilesce ună consilii de recen siune..
Acestii consilii este insărcinatii :
I. Cu formarea listelori şi inscrierea guardişiilori.

II. Cu cercetarea qualităţilorii cerute şia, cestiuniloră relative la dispense
şi la excludere din servicii.
III. Cu căutarea acellora carii mai ceruţii a se inserie.

Art, 16. Consiliul se compune deşefulii guardei oraşului ca preşedin-

te, de duoi membrii şi uni secretari numiţi de consiliulti communală localii. Eli se adună de câte ori trebuința o cere.
Art. 47. Recursulă contra lucrărilor acestui consilii se adres6ză la
consiliulă communală localii care hotărasce definitivii..
DESPRE

ALEGERI

ŞI NUMIRI

IN GRADE

Art. 32. Biuroulu, indată după săvârşirea allegerilorii, va incheia, procesii-verbali in numără induoită, din care unulit va trămnite la consiliulii

'communală, 6ră altulăla. comandantulit superiori, cellii multă in termenii
de trei dile.

Art. 33.

Biletele se vorii arde in facia allegătoriloră , afară de acellea

carii aii datii occasie de contestaţie, carii se vorii annexa la procesuli-ver-

balii destinati pentru consiliuli communalii.
DESPRE

.

ARME,

ECHIPAMENTE

ŞI IMBRĂCĂMINTE

Art. 42. Intreţinerea armăturii este in sarcina guardistului; reparaţiunile, in casii de accidentii provenitii din servicii, suntii in sarcina communeloră urbane.
Art. 43. Guardistulii care in timpă de trei luni nw'şi va face uniforma, va îi supusi la uă amendă de duoă sute lei, care se va vărsa in cassa
communală ce este insărcinată ai face dintrinsa uniforma, in termenulit
cellă multi de cinci-spre- -dece dile.
Art. 44. Cheltuelile guardei suntit voțate, regulate şi supra-veghiate
ca tote celle-alte cheltueli municipale.
Aceste cheltuelt suntii obligatorii sau facultative.
Sunti obligatorii:

I. Cheltuelile pentru cumpărarea, drapelelorii, tobelori şi corneteloră ;
II. Reparaţia armăturei;

141
III. Soldele necessarii;
IV. Chiria localului administraţiei şi a corpurilorii de guardă, incălditulă, luminatuli şi mobilarea lori ;
V. Cheltuelile cancelariiloră;
VI. Imbrăcămintea tamburii-majorului, toboşarilorii şi corniştiloră.
Ori-ce alte cheltueli suntă facultative.
DESPRE

ADMINISTRAŢIUNE

Art. 45. In fie-care legiune saii corpii se află unii consiliii de administrațiune, indatorati a forma in fie-care annă budgetulii cheltuelilorii, de a
elibera mandate cassierului

socotelile cu
Consiliulii
fie-care anni
bilitate.
Art. 46.

in limitele creditelori deschise şi a incheia

cassieruli la timpii prescriși de regulamente.
de administrațiune va da socotelă consiliului communalii pe
despre gestiunea financiară , conformii cu legea de compiaConsiliulii de administraţiune se compune de şefuli corpului

preşedinte, şi duoi membrii aleşi de officiări.

Cassierulă este assemenea allesi de officiării corpului. Ellii va fi datorie
a depune la consiliul commaunalii uă garanțiă proporţiunală cu summele
ce potit fi in disposițiunea sea intr'uă trilunie.
Cassierulii saii, in lipsă, unii sergenti-majorii , indeplinesce funcţiunile de secretarii alu consiliului.
Art. 47. Consiliulii de administraţiune face budgetulii cheltuelilorit innainte de 1 Iuliii ali fie-cărui anni.
Şefulu gardei "N transmite immediati

consiliului communalii

locali

care, după deliberări, li: va intercala in budgetuli generali allu communei.
Art. 48. Consiliile communali punit in disposiţiunea, consiliului de ad-

ministraţiune, prin anticipație, pe trilunie, a patra parte din summele alo-

cate pe iie-care anni pentru cheltueli.

Art. 49. Ori-ce indemnitate sai amendă, in materie de gardă orăşă-

nâscă, se percepe in folosulii communelori.

Modulii perceptiunei este celli ordinari.

„DESPRE CONTRAVENȚIUNI ŞI PEDEPSE.
Art. 59. Ozi-ce călcare a disposiţiilorii cuprinse in titlurile precedenţi

sait in regulamente făcute de şefii gardei și aprobati de consiliulii com-

munalii, se va, cerceta de consiliulii de disciplină care, după imprejurări,
va aplica pedepsile următore :
1. Reprimanda cu trecerea, sait fără trecerea la ordinea dilef;
II. Amenda dela 5 penăla 15 lei;
III. Inchisore dela 1 până la 5 dile;
IV. Depărtarea din serviciulii gardiştiloru pentru unulii sai! mai mulţi
anni.

Acella care va fi depărtatii din serviciulii extraordinarii, să plătescă la
casa, communală până la expirarea pedepsei uă amendă annuală minimum
de 50 lei şi maximum de 200 lei.
In casii de recidivă şi de insubordinaţie gravă, amenda, şi inchisorea
j
potii a se induoi şi a se pronunția in deossebi sau de uă dată.
Becidiva, este numai atunci când a, trecuti! mai pugini de unii anni de
la cea din urmă condamnare.
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DESPRE CONSILIULU

DE DISCIPLINĂ,

Art. 60. In fie-care commună urbană se institue unii consiliu de dis-

ciplină.
Acesti consilii este insărcinati cu cercetarea contravenţiuniloriă guardiştilorii şi pronunciarea pedepselorii.

“Eni este presidati de judecătoruli de plassă sait, in lipsa acestuia, de
celli mai mare in gradi dintre officiări assistat de unii locotenentii sai
sub-locotenentii, unii caporalit şi unii guardistii.
Consiliul nu pote funcţiona de câtii în număriă de trei sait cinci membrii.
Dâcă membrii presenți suntă in numără egali, cellii mai tântri se

abţene.
Uni officiără numiti de şeful corpului localii ţâne loci de procurorii Şi

unii sergentii pe acella de grefierii.
Membrii acestui consilii se tragii la, sorţila fie-care trilunie in localităţile
unde există cell puţinii uni. batalionii. 'Pragerea la sorţi se face in pre-

senţa consiliului communală locali.
In celle-alte oraşe, allegerea membriloru consiliului se va face de şefului

guardei impreună: cu consiliulii communalii. Număruli loriin aceste orașe

- pote fi numai de trei,
Art. 61. Cereri de accusaţiune contra şefului corpului se face de către
primarulii communei locale, sai după inițiativa guvernului. Păra, assupra
celor-alte persone, făcendi parte din guardă, sepornesce de către officiărulă

procuroril.
Chiămarea se va face print”uă singură citațiune potriviti reguleloră
procedurii civile.
Decă prevepituli nu se infăcişză inaintea consiliului la termenulii hotărăti, ellă are areptuli de opposiţiune in termenii de trei dile de la notificarea sentinței făcute, conformii procedurii civile.
Intru câtă privesce instrutțiunea, contravenţiunilori, procedarea. inaintea consiliurilorii, executarea. sentinţelorii, se vorii observa prescripţiunile

dreptului communii.

DISPOSIŢIUNĂ PARTICULARE

Art. 71.

Guvernulii va, determina, pentru astă dată, epoca când are Ss

încâpă inscrierea guan diştiloră., formarea companiilorii şi a, cadrelorii,
dicândii assemenea, Şi persâna, care va trebui să, preşedeze consiliulii de re.
censemântii.
Ari. 72. Legea de faciă nu attinge intru nimici legea pr ivitre la mi-

Jiţii, care este şi rămâne în vigore.
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DESPRE BUNURILE SUPUSE INSTRĂINĂRII.

Art. 1. Pentru plata, imprumutului de 15,000 galbeni, făcuti de către
consiliulii communei urbei Pâtra, de la cassa de depuneri şi consemnaţiuni,
in plata unei părţi din trupului moşiei Mărăţăi cu terguli Pâtra, cumptratii
de commună în associațiune cu D. I6n Georgiade, cum şi pentru intinderea şi lărgimea oraşului, communa, este autorisată a instrăina, in marginile
disposiţiunilorii acestei legi, următorele bunuri şi domene venite in proprietatea sea din trupul arătatei părţi de moşie:

1. Tâte locurile aflate cu embaticuri sai besmaniă;
2. Locurile virane, prondose, din intru şi afară din oraşii;
3. Pămentulii căti Sar socoti necessarit numai pentru intinderea şi
lărgimea oraşului in duos părţi spre Cută şi spre Frăsinelu.
Art. 2. In nici unii modii altulii de câti cellă prescrissi prin legea de
faciă, nu se mai pote instrăina uni bună sait domenii alu communei.
Art. 3. Răscumpărarea, embaticurilori şi a besmanului se va: putea
efectua de embaticari prin plata embaticurilorii și a besmanului, după clas-

sarea ce se va face de consiliulii communâlii in cinci categorii, în modulii
următorii :
- a) Pentru embaticurile şi hesmanulii locurilorii clasificate de L-ia categoriă, prin plata de 20 ori a, cifrei besmanului sai a embaticului pe uni anii;
5) Pentru acelle clasificate de a duoa categoriă, prin plata de 16 ori a
cifrei besmanului sai a embaticului de unu anni;
_c) Pentru acele clasificate de a 3-a categoriă, prin plata de 12 ori a cifrei besmanului sai a emabticului pe unii anni;
--d) Pentru acelle classificate de a 4-a, categoriă, prin plata de 8 ori a ci
trei besmanului sai a embaticului pe ună annă;
- e) Pentru acele classificate de a, 5-a categoriă, prin plata de 4 ori a ciîrei besmanului sai a embaticului pe unii anni.
Art. 4. Acâstă măssură se va păzi dâcă răscumpărarea se va face În
şese luni de la promulgarea acestei legi.
După expirarea, termenului de mai susi, răscumpărarea, nu se va putea

face de căti plătindii unii sporii care nu va trece peste plata induoită, şi
mai puginii cu unit sporii de 10 la sută, acâsta după decisiunea ce va lua,
1). Acâstă lege privesce numai pe consiliulii urbei Piatra,
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consiliulă communali, aprobată de comitetul permanenti in ce privesce
fixarea cifrei.
La transacțiunea ori-cărui loci cu embaticiă ali. cărul besmani Sară fi
rescumpărati, conformi legii de fagiă, preciuli embaticului in viitoră va
spori cu 50 la, sută in folosulii communei proprietară.
Art. 5. Vend6rea locurilorii prescrisse la, art. 1, $ 2 şi 3, se va face in
porțiuni dela t'până la 10 stânjini fagia, şi 20 stânjini lungimea, şi prin
formă de licitaţiă.

Art. 6. Drepturile de cumpărătură voră avea numai Românii sait impămenteniţii români cu drepturi civile.

Art. 7. ”Adjudecaţiunile vori fi supusse şi aprobării comitetului permanenti după care, numai, va elibera consiliulii communală actulii de proprietate.

Art, 8. Se exclude de Ia instrăinare, loculi de imaşii şi câmpi câți r&mâne commune! de la acelle 400 fălci cuvenite associatului Georgiade,

schelele după intinderealori de astă-di, meidanurile, pieţele, pămentulă
de cărămidăriă, lutării, nisipăriă şi pâtră de zidi sai varu.
DESPRE ARENDAREA VENITURILORU ACESTEI PĂRŢI PE MAI MULŢI ANNI
CU BANI PLĂTIȚI INAINTE
Art. 9. Dâcă până la expirarea termenului de şâse luni, fixati prin art.
4 de sub titlulu alli II-lea, din r&scumpărările pesmanului şi a embaticului,

precum şi vândârea, nu ar putea complecta summa banilorii necessarii
pentru plata capitalului de 15,000 galbeni, procente şi celle-alte cheltueli
pendinte de acestui inferessă, consiliulii communală este autorisatii, pentru summa, câțit nu S'ar ajunge, a arenda, cu banii plătiţi inainte, tote
veniturile pr oprietăţii de pe acâstă parte pe atâţi anni pe câţi ari acoperi

summa, necessară,
Acestă arendare se va face cu formă de licitare, conformi! legii communei.
DISPOSIŢIUNI 'TRANSITORII

Art. 10. Plăţile ce se vori face, alle capitaluluişi procentului se vorii
face de consiliulii communaliu, fără aulorisare, ca, celle ce suntii contractate,
Celle-alte cheltueli nu se voriu putea face de câtă după anume decisie a
consiliului communalii și aprobată conformit legii communei.
Art. î1. Banii proveniţi din răscumpărarea embaticurilorii şi a, besmanului, precum şi din vând6rea a celle-alte venituri, se vori inicassa ca şi
celle-alte venituri alle communei, ținendu-se ossebită comptabilitate.

Art. 12. Consiliului communaliă este autorisatii a, da, associațului s5u,

D. I6n Georgiade,

conformii actului de associaţie şi condiţiuniloru stipu-

late prin ellu, actului de eternă proprietate pentru partea de moşie stipulată
prin actulă de associaţiune.
/
IDD

DECRETU
PENTRU

ARMELE

COMMUNEIL

BUCURESCĂ :

(1864)
(PRIMARULĂ CAPITALEI)

Art. 1. Armele communei Bucuresci se vorui compune in modulu următorii :
Uni scutit cu sântulii marele martirii Demetriii ( patronul oraşului) na-

turale, pe câmpii de azurii surmontatii de vă coronă murale şi terminati

de uă eşarpă triculoră, avendi de tenenţiă, ia dextră, unii păstori cu uni

câne, in suvenirea originei tradiționale a, oraşului (Bucurii păstorul, fundatorulii Bucurescilori), şi la senestra, uni heraldii cu armele ţărrei sub
corâna Domnâscă ca semn de capitală.
CECO

Done

LEGE
PENTRU

INMORMEÂNTĂRI !)
—

(1864)
Art. 1. 'Tote culturile suntii datore a'si intocmi cimitiruri pentru in-

mormentare , in depărtare cellu pucini de 200 metre de la marginea fiecăruia oraşi sau satu.

Art. 2. Indată ce se vori inființa assemenea, cimitiruri nu se va mai

putea face nici uă inmormântare in bisserici, templuri, sinagoge, spitaluri,
capele, in nici uni edificii unde se adună credincioşii de ori-ce religiune
pentru cellebrarea cultului lori, nici chiar afară din aceste edificii, decă

aceste locuri se află in ocolulu oraşelori şi satelori.

|,

„Art. 3. In ori-ce cimitirii creştini, va îi admissii a se inmormânta,, saă
in parte saitin morminte de familii, ori-cine fără ossebire de ritir. Ass6me-

nea se va admite in cimitirul ortodoxi a, se inmormânta și acei morţi de
alte religiuni, pentru carii nu vori fi cimitirii speciale.

.

3) Legea, pentru înmormântări și regulamentuli ei eare urmâdă immediatii, Sail

trecuti in-extenso, căci primarii suntii chiămaţi a le face să se observe și a se
aplica, în virtutea art. 4, frasa din urmă, din acestă lege și a cireulărei ministe-

xului de interne No. 4830 din 8 Maiii 1869.
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Art. 4. Acâstă lege se va, executa, pentru Bucuresci cellu multi! in termenă de unii anni de la data promulgării ei, de opti-spre-dece luni pentru celle-alte oraşe alle ţărrei, şi de trei anni pentru sate, fără a se opri sa-

tele a, face mat nainte chiar cimitiruri, de vori voi.

La casi de neexecutare a acestei legi, in termenile arăţate mai susu,
ş la neurmare din parte-le , departamentulii competinte ,
răunicipalitățile si,
va, infiinţa, cimitivuri pe compta coreligiunarilorii nesupuși.
Art. 5. Pretutindenea unde Statulii are moşii in apropieri de oraşe sau
sate, guvernulă este autorisatii a da loculii gratisii pentru assemenea trebuinte,
PODINA

REGULAMENTU
PENTRU

INMORMENTĂRI !)
—

(1864)
TITLULU |.
SEPULTURA ŞI LOCURILE CE "1 SUNTU CONSACRATE

Art. 4. Nu se va mai putea, face nici uă ingropare in biserici , templuri,
sinagoge, spitaluri, capele publice și in genere

in nici una din edificiile unde

se adună credincioşii de orl-ce religie pentru cellebrarea cultului lori, pre-

cum assemenea nici in ocolulii oraşelorii sai satelorii.
Art. 2. Pe la tâte oraşele şi satele se vorii allege șşi consacra, pentru in-

groparea morţiloriă, locuri cu depărtare, cellii puginii ide 200 metri, de celle
mai din urmă “ocuri locuite.
Art. 3. Locurile celle mai inalte şi expuse la nord. vori îi allesse mai

CL prefer ință. Aceste locuri voru fi inchise cu unii zidi, uluce sai gardă,
sai chiar și şanţii mare şi adânci,

după importanţa şi "midlocele munici-

piului. Imbrejmuirile voii avea înălțimea de ?, m56 cellii puginii. In acelle
locuri se vorii face plantaţii, luându-se insă precauţia de anu se inăbuşi circulaţia aerului prin desimea arborilorii.

Art. 4. Latote cimitirile oraşelor se va face câte uă capelă potriviti
cu midlocele acellui orași. In saje construcţia capelei nu va fi obligătore.

Art. 5. Im Bucuresci, afară de cimitirulii Şerban-Vodă, ce este a se ter-

mina, se vorii mai construi şi alte trei cirnitire cărora li se va fixa uă intindere potrivită cu mortalitatea annuală şi adausurile prevădute prin art. 9.

Art. 6. Fie-care inmormântare se va face intr”uă gr6pă separată. Fie- .
care gr6pă deschisă va avea adâncimea de m, 50, va fi lungă de 2m,00

şi largă de 0m80, afară de mormintele copiilorii carii vori varia numai in
jungime şşi lăr gime după etatea lori, nu insă şi in adâncime care va fi totă
aceeaşi. După depunerea cadaverului, pimentulii se va pune pe Wassupra,

se va, bate bine.

1) Vedi notița precedentă.
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Art. '7. Gropile vori îi depărtate unele de altele de 0m,40 inlăturişi de

0m,50, până la 0m,60 la capi și la picidre.
tim'Art. 8. Spre a se evita pericolul ce aduce cu sine reinnoirea, prea
pentru
vechi
cele
gropile
deschide
putea,
vori
se
puriă a mormintelorii, nu

pentru fie-care
inmormentări nouă de câtii după cellu pucini ş&pte anni

gr6pă, de la data ingropării intr'&nsa.
cimiPrin urmare se vori lua măssuri ca terrenulii afectativpentru uni
calcula
sarii
ce
loculii
câtii
de
mare
mai
ori
şâpte
de
puginii
tiră să fiă cellii
a
după mai susii expusele regule, şi in raportii cu câtimea de midlocă mortalității annuale.
Art. 9. In capitală, in oraşele celle mari şi in genere in tâte locurile
tate,
unde se află familii ce arit voi să ia locuri mai spaţiose şi pe perpeiui
pentru
afectate
locurile
lângă
pe
fixa
va
se
sai pe unii timpii indelungatii,
6re-care ca
ciznitire , după principiile de mai susi, şi uă intindere de locii
inchiriate
sai
tate
perpetui
suplementii la, acâsta, spre a fi vendutii pentru

ce se voru fixa
pe termenii de 30 sai 10 anni, după condiţiile şi regulele

mai la, vale pentru aceste inmormentări.

de a se inArt, 10. La inmormentările commune se va observa regula

cepe înmormântarea, de
capitii fără intrerupţie,
ş6pte anni expirați să se
chide cea mai din urmă.
Art. 11. Ori-ce morti
tală sati orasul

la unii capătii şi a se continua până la, cellit-altii
astă-felii în câtă numai după cellu mai pucini
potă deschide grâpa cea Pânttiii când se va înadussii din afară şi care nu va fi locuiti in capi-

de câti după autorisare

acella nu se va putea ingropa

specială.

Art. 42. Communităţile religiose de părinţi şi de maice, atât pentruse

laicii ce
ingroparea membrilori acestorii communităţi câtii și pentru
observa de
vorii
locui,
aceste
in
aduci după din afară spre a se ingropa
nici in bisnimeni
pe
ingropa
vorii
nu
adică:
regule,
acum inainte acellâşi
i şi a dechiliilor
ea,
scrici sai paraclise, nici în imprejmuirea sai apropier
loci
intrun
cimitiri
ossebiti
uni
pendinţelorii lorii, ci vorii face fie-care
fixată.
ea
depărtar
in
și
ii
monastir
isolatii de împrejmuirea
şi
Art. 13. Aceste monastiri se vori conforma, intru tote cu legiuirile
genere.
in
disposiţiile luate pentru tâte cimitirile
geArt. 14. Monastirile din vecinătatea Bucurescilorii vori:plăti cassei

ră ,
nerale a cimitirilorii, dreptit subvenţiă pentru inmormentările săracilo
va
se
ce
laicu
străini
de
e
de la, 1 până la 5 galbeni pentru fie-ce ingropar

face la aceste monastiri, după midlocele mortului.

“Art. 15. Spre acesti sfărşitii, in autorisările ce se vori da. de ingropare
sail
se va, specifica, unde are să se facă ingroparea, după cererea rudelor

de a se ima amicilori: mortului şi după autorisarea, specială a guvernului
suntii popriţi
ilorii
monastir
ii
Superior
.
Gre-care
e
monastir
uă
vre
gropa la

cu specială
sub grea răspundere da ingropa morți ce nu Sarii aduce acolo
autorisare după regulă.
insă numaă
Art. 16. Ori şi cine pote fi ingropati: pe a sea propritate,
inmorAceste
2.
art.
prin
te
prevădu
atunci când se potii aplica condiţiile
, şi
conforma
vorii
Se
ui.
guvernul
,
permisia
fără
face
mântări nu se potii
inmort6te
pentru
lua
acestia, intru tote cu legile şi disposiţiile ce se vorit
-mentările in genere.

*
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in locuri
Arţ, 47. Toţi morţii ce se vori transporia, afară din capitală. şi
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mai departe de câti cimitirile, vorii trebui să aibă cosciuge de stejari inchise ermeticii ; când acestă distanţă, va, fi mai multi de trei poştii, va îzrebui incă in aceste cosciuge să mai lă şi unu altul de plumbi €răşi ermeticii inchisă.

Art. 18. T6te locurile din imp;ejmuirea orașelori şi satelorii unde se
făceail până acum inmormentări, şi carii, cu desființarea. cimitirilori celoră
noui, rămânii in nelucrare, se vorii inchide fie-care din diua în care se va
incepe inmormentarea la, cimitirul respectivi şi vorii sta inchise pâna ta

expirarea, de şepte anni. In timpuli: acesta va fi oprită de a se face pe
aceste locuri ori-ce săpătură mai multi de 2 palme adâncime.
Art. 19. Liberiu este ori-cine a'şi strămuta, morţii după aceste locuri,
insă numai pe aceia, ce sunti ingr opaţi de şâpte anni impliniţi, constatândă

acesta prin probe legali. Altminteri se va socoti inceperea, acellorii şepte
anni din diua interdicţiei acellui loci.

Art. 20. La septe' anni expiraţi din diua in care s'a inchisi ună locă
de inmormeântară 6re- care, se va, publica spre cunnoscinţa, tutulorii ce ară

avea, morţi ingropaţi intr” acellii loci spre a % strămuta acolo.

După ire-

cere de trei luni de la data publicării, câte morminte vorii fi r&massu ne-

deschise se vori deschide cu cheltuiala cimitireloră sai a intreprindătarului respectivi de pompele funebre, şi adunându-se î6te Osele coprinse
int”'ânsele, se vorii transporta, cuuă simplă ceremoniă religiosă la cimiti-

rul respectivi! unde se voră depune in cavoulă communii.
Art. 21. In cursul unei săptămâni cellu multu din diua translație 6selori la, cimitirii, se va face uă minuţiosă cercetare la, fația locului de căize
preotulii sai preoții bissericei, de deputatuliă. cartierului, de mediculă cuI6rei şi de uni agenti ali poliţier: şi găsindu-se că locul este golitu de
morminte, se va, face procesă- “verbalii in care vorii sub-scrie tâte aceste

pers6ne. In puterea acellui procesii-verbalu, guvernului va, ridica interdicţia, şi va libera, acelli loci, lăsându'li in disposiţia liberă a proprietaruul să.

Art. 22. In orașele saii communele unde locuitorii profeseză mai multe
rituri, fie-care cultii va avea câte unii cimitirii deossebiti.

Unde insă se

află numai unii cimitiru aşedatii, saii unde personele arii fi forte pucine in
proporţiă cu majoritatea locuitoriloră, acolo se va despărţi prin ziduri,

gardă, sau şanţuri adânci şi largi, locui! parţiale pentru fie-care rită, Juându-se de pasă, pentru a loră intindere, numărulii locuriloră de fie-care din

riţurile ce se voru fi aflându in acellu locii. Cimitirile insă de cultulii ossebitii, vorit fi totit-d'auna separate numai prin zidă sait gardă şi vori avea
ossebite intrări; nu va fi insă trebuinţă a fi depărtate de celle-alte cimitire.
Art. 23.

Când cine-va va muri intr'ună orași sait sati, străină fiind

intracellu loci, şi va fi de uă religiă sai cultă diferiti, de religia sait cultulă locuitorilorii, communitațea nu lit va, putea arunca, din senulii stu, ci”
"u va ingropa in cimitirulii obstescii intrunii locă isolatii şi însemnată

specialu.
Art. 94. Când intruă familiă se află persâne de diferite rituri, nu va
putea fi interdisi femeei de a fi ingropati cu bărbatului săi in mormentulă
destinati pentru familia sea, precum nici bărbatul a fi ingropati in mormântulu soqiei selle; in fine, se va respecta ultima voință a morţilcră de a
fi ingropaţi in sânul familiei loră,
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TITLULU Ii.
CLASSFICAREA TERRENULUI INMORMÂNTĂRILORU.
Art. 25. Locurile de inmormântare se vorii classifica in duo categorii:
Locurile private şi celle commune.
Art.26. Locurile private se imparti in:
a) Locurile date pe perpetuitate ;

5) Locurile date pe termeni de 30anni;

e) Locurile t&mpurale date pe unu termeni de 10 anni cell multi.

Art. 27. Locurile date pe perpetuitate se vorii pregiui după intinderea
lori, socotindu-se de 4, 2 saii 3 morminte. Intinderea acestori locuri va fi
fixată după modului următoră:
4 Locul socotitii de unii mormântă va avea 3m,00x2m,00;
2 Locul socotitii de ducă morminte va avea 3m,00 x4m,50 ;

3 Locul socotiti de trei morminte va avea 3m,00XX7m,00.
Acelle locuri se vorii plăti la incepută şi uă dată pentru totu-a-una, cu
preciurile următore:
_ Pentru celle Wânttiii ...... 25 galbeni
_ Pentru celle d'allii doilea .. 60
«
Pentru celle Vallii treilea . 150
«
Aceste locuri nu intră in categoria, unei proprietăţi ordinariă, prin urmare nu se vorii putea instrăina de câtii sub titlu de moştenire, de impărtire intre rude, sai de la uă rudăla alia. Ori ce dare din aceste locuri sar
înce, saii in totalii sati in parte, la, vre-uă persână străină de familiă, va fi
socolită ca nefăcută şi nu va avea nici uă valore.
Art. 28. Locurile luate pe 30 anni se vorii putea lua din noi după 30
anni expiraţi, insă nici uă dată maj scumpi de câtă cu pregiurile cu carii
Sai luati lă inceputii. Aceste locuri vorii avea. dimensiile următore:

4 Celle de unii mormântit, vorit avea suprafacia 2m,30 x1m,20.
2 Celle de duo% morminte, vorii avea suprafacia 2m,50,/x2m,00.
3 Celle de trei, vori avea suprafagia 2m,50, XX 3m,00.
Vorii fi taxate in modulii următori şi se va plăti la inceputi uă-dată penira totu-d'a-una::
Pentru celle Vânteiu ..... 6 galbeni.
celle WVallu duoilea 15 —
—
celle Walli treilea. 30 —
—
Nereinnoindu-se inchirierea, după expirarea, cellori 30 anni, administraţia cimitirelorii va mai ascepta duoi anni, după expirarea cărora neivin-

du-se nici uă cerere din partea familiei, va trece indată in possessia cimiralui.

Art. 29. Locurile tempurale vorit avea numai mărimea de 2 1n,00
1m,00; se voră taxa cu duoi galbeni ; se va număra insă şi aci summa, ina-

inte; 6ră după expirarea termenului nu vorii mai puteafi reinnoite ci
vori trece la massa terenului cimitiriloril.
Art. 30. Locurile perpetue şi trei-deci annale se poti cumpăra oricănd; locurile tâmpurali insă nu se poti: cump$ra, de câtă la mortea pers6nei pentru care se destină. In aceste morminte nu se pote ingropa de
câtă unii singurii morti.
Art. 81. Cet ce ai locuri perpetue aii voia de a face pe dânsele mau:

|
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sole, statue, cavouri, petre mortuarii şi ori-ce semnă indicativi de inmor”

„
mântare.
Art. 32. Cavourile insă nu vorii putea fi construite afară din fagia jpă-

mântului de câtii cu condiţie de a fi impărţite in compartimente sau case
disponibile ce aii a se inchide ermeticii după depunerea mortului care
va fi totii-uă-dată pusi şi întruni cosciugii de plumbi inchisi ermeticu.

Art. 33. Cavourile “subterane vorii fi construite astii-feli în cât parchetulii loră să fiă in profunditatea fixată pentru tote mormintele in genere.
Art. 34. Pe locurile luate pe 30 anni, nu se poti face mausole, nici
cavouri, nici imprejmuiri de zidi, ci se potii pune petre şi cruci indicative,
şi se potit ocoli cu uă balustradă de ferii. Aceste objecte, după expirarea

iermenului, cu reintârcerea terenului la masa cimitirului, de nu se voru

fi ceruţii de rudele familiei, se vorii ridica după locii de administraţia clmitirelorii și se vorii face proprietatea sea. De va face insă cine-va cavouri,
ori in fundu saii Gassupra, pe aceste locuri, după condiţiile prescrisse,
aceste cavouri, după expirarea termenului nereinnoitii, nu se vori putea
reclama de foștii proprietari ci vorii rămânea proprietate a cimitirului.
Art. 35. Rectorul cimitirului este indatoratii , sub a sa răspundere, a
priveghia ca nimeni să nu construe afară de spagiulii ce ”i se concede prin
precedentele disposiţii şi după biletului ce are, chiar şi d&că. acesti locali
"i Sar fi datii întruni spagiit mai mare de câţi cellii fixati prin acesti regulamentii.

Art. 36. Pe mormintele tâmpurali se potii pune numai cruci mică sau
pietre , şi nu se pote face de câță uă balustradă de lemnit forte bassă, dâră
bine făcută, fără a se erta, a se face imprejmuiri cum va voi fie-cine. Aceste
objecte, nereclamate până la, expirarea termenului, sai neridicate uă săp-

tsmână sait cell multi us lună după acâsta, rămână proprietate a cimitirului.

Art. 37. Administraţia nu pote intrebuința aceste objecte sacre de
câți la lucrări analoge; nici uă-dată insă la lucrări vulgari şi mai cu s6mă

necurate.

Art. 38. Pentru locurile commune se va da uă taxă de patru sfanţi de

gr6pă;,

cei insă cu totuli săraci nu vorii plăti nimici şi se vori transporta

fără plată; assupra acestorii fose nu va,fi permisi ase pune nici uni semni
indicativii de inmormântare mai "nainte de plata taxei.
Art. 39.

Aceste reguli şi taxe se vorit modifica, in oraşele celle mici şi

prin sate după midlcele communelorii şi locuitorilori.
Art. 40. Nici unii mormânții nu se va putea deschide mai "nainte de

ş&pte anni expiraţi şi constataţi fără uă autorisaţiă specială şi motivată.

Art, 41. Pentru regularea inmormântărilori, la biuroulii fie-cărui cimitiră se va afla ună planii exactii alli acellui cimitiră cu î6te impărţirile
locuriloră, afâtit cellorii private, tret-deci annale şi temporale căti şi acel- lorii commune , numerotate fie-care classă in parte. Acestii planil va, trebui
a fi aprobatii de direcţia lucrărilor publice.
Art, 42.

Se va păstra, assemenea cinci registre snuruite şi sigilate cu

sigiliulă communităţii saii allă municipiului respectivi. Uni. registru generali in care se vori trece toţi morţii intrați, după data inmormânțării;
în acesti! registru se va insemna feluli mormântului în care s'a depusă
mortulii, număruli biletului de inmormentare și numărului de rândii ce
portă acelli individii in celle-alte registre respective. Celle-l-alte 4 regis-
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tre vorii fi speciale pentru fie-care felii de morminte; intwensele se vorit
trece mimele mortului, numărulii ce are mormentulii stii pe plani, data
și felulii morţii, protessia sea, ritulii, locuinţa unde a muritii, patria şi nationalitatea sea, cum şi alte imprejurări.
Art. 43. Afară de registrele despre carii se vorbescein art. precedenti,
rectorul va mai țâne și unii altu registru speciali de tote veniturile cimiit
tirului, și in care se vori trece atâti preţurile de cumpărătorea, locurilor
mortaxele
şi
cum
anni,
15
şi
30
de:
celloră
allu
de morminte private şi
mintelorii commune. Inti'&nsuli se va trece assemenea ori-ce alte venituti sati dotaţii ce arii avea cimitirulti. Acesti registru va trebui a fi țânutii
după tote regulile comptabilităţii şi astii-feli cum să se potă totii-dauna verifica prin celle-l-alte.
Art. 44. In fie-care cimitirii se va fixa unii loci isolatii in care se vori

in
îngropa sinucidii. Rudele acestora vorii plăti uă taxă de la 2 galbeni
da
vorii
nu
rude
fără
şi
săraci
totul
cu
Cei
mortului.
starea,
josii după

nimicit şi se vorii transporta, gratisu,

,

Art. 45. Monastirile şi tote communităţile religiose vori. țene regis-

pe morți
tru şnuruitia şi sigilatu cu sigiliul mitropolitului, in care voriu trece
aceste
acâsta,
de
Ossebitii
după regulile expuse in articolele de mai susii.

monastiri vorii avea unii assemenea registru comparativi allit personalului săi insemnatii pe fie-care lună spre a se judeca mortalitatea.
Art. 46. In camerele mortuare nu se potii depune de câtă acei morți
pentru carii Sari lua locuri perpetue, şi adastă preparația, mormentului,
Adăstarea, nu va fi mai lungă de câtă de trei dile cell multi. după termenulii fixati de ingropare şi atunci după constatarea de posibilitate a, media îi
cului verificatoră, impreună cu mediculii de culdre, şi cu conditie de
tinichea
sait
plumbi
de
ermeticii
cosciugii
intr'uriii
mortit
depussi acelli
care va sta in altulii de stejari totii ermeticit inchisit. Acâstă autorisare nu
se va putea, da nici uă-dată in tâmpiu de epidemiă.
TITLULU III.
PERSONALULU CIMITIRELORU

Art. 47. Personalulă bissericescii din cimitirele din capitală şi oraşele
de prima ordine, se va compune din:
„2 preoţi;
2 cântăreţi;
1 paracliseril.

-

Art. 48. Personaluli civilă din acell6şi oraşe se va compune din:

1 vectorii care va ţine şi cancelaria;

1 casierii şi scriitori;
de
1 ingrijitorii care va avea şi ingrijirea, grădinei, şi va fi responsabilii
tote;
intru
ă
orenduial
bunei
şi
i
țenerea, curăţenie

|

1 portarii;

_2 gropani caril vorii fi totii-uă-dată şi rândaşt, și vorii țene curăţenia în

cimitire; acestia suntii sub ordinile directe alle ingrijitorului.

1 visitiu sait duoi, după numărulă trăsurilori.

Art. 49.

îotii perPectorulii cimitirului este persona de care depinde

fie-căsonaluli unui cimitiră , intru ceea, ce privesce observarea datoriei
despre
raportă
şi
ii
groparilor
a.
ruia. El recomandă numirea, portarului,
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cea mai mică neorânduială ce Sar ivi in cimitirii; ia socotâlă cassierului
şi priveghiază a se ține compturile totii-d'a-una in bună: stare. Rectoruliă
este responsabili de t6te neorânduelile şi abusurile ce sarii ivi intunii
cimitiri.

Art. 50. Toţi impiegaţii unui cimitir vorii locui intr”unii locii ossebiti

de partea consacrată inmormentărilorii printuniă grilajă saii altii-feli de
despărţire.
Art. 51. Guvernul va ingriji ca, tote persânele atâtă bissericesci câtii

şi civile, ce compunii personalul unui cimitiră pe la oraşele unde cimitirile aii unii personală ce locuesce in ocolulii acestorii cimitire, să nu fiă

Omeni familişti. Rectorulă și preoţii, de voriilavea familii, vori fi obligaţi a

a țene familiile lorii afară din cimitire, dâră in cea mai mare proximitate, ca,

să fiă in toţii momentulii presenţi in funcţia lori. In casulii acesta aceşti

funcţionari ?și vorii avea toti-da-una incăperile loră in cimitiră. Biuroulii

cimitirului nu va, putea nici uă dată fi afară şi rectorele mai multii de câţi
ori-cine este obligatii a fi toţii-la-una presentil in serviciulă săi.
"Art. 52. Visitii “şi vorii avea locuinţa lorii la commissia respectivă, 6ră

nu in cimitiri,
Art. 53. La oraşele celle mari şi in capitală se va afla pe lângă fie-care
cimitirii câte unii jandarmii ali municipalităţii sait allii poliţiei, care va fi
sub ordinile directe alle rectorului cimitirului şi va, priveghia a nu se face
neorândueli, precum assemenea nici uă infracție la disposiţiile prevădute
pentru buna orânduială in intru cimitireloră.
Art. 54. Pela oraşele celle mici, acestii personală se va modifica după

midlocele oraşelorii și trebuința ce ar reclama numărulii mortalităţii annuale.

|

Art. 55. In cimitirile din sate va, putea fi cellii multi uă cappelă, insă
de va voi şi de va avea midl6ce communitatea a o face, unit portarii care

va, fi totii uă dată şi groparii, sait unii simplu groparii. Indatoririle rectore-

lui vori fi in persona mai marelui satului ali căruia scriitoră pote țene registrele. Observarea Dunei orândueli va fi sub sarcina consiliului sătesci,

dinpreună cu preotulii cellii mai bătrâni.
Art. 56. In tempi de epidemiă, consiliulit municipali sai consiliulii sătesci vorii putea adăoga persânele ce va cere trebuința.
TITLULU IV.

MESURI DE ORDINĂ ŞI DE INGRIJIREA INTERIOARA A CIMITIRILORU

„Art. 57. Porţile celle mari alle cimitirilorii vorii fi deschise numai la
Sâmbăta morţilorii când aii a se face serviciuri funebre solemnele pentru
toți morţii.
d

9

.
Aceste porţi se voră deschide assemenea, numai ca să intre
carăle mor-

tuare şi personele ce insotescii in trăsură pe mortii. Persânele ce viniă pe josit sai in urmă , sai ?naintea convoiului, vori intra pe portiţa cea mică.
Art. 58. Carulii mortuară va putea inainta in cimitiră pe drumurile
celle largi, €ră unde se strimtâză loculii, se va opri, şi mortului se va transporta până la grâpă pe bracie.
Art. 59. Este poprită intrarea in cimitire la 6meni beţi, la vendători de
ori-ce felii de lucruri, la copii fără părinţii lori, la individi ce arii avea cu
sine câni sai alte animale domestice, la cerşitori.
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Art. 60. Pers6nele ce vori intra in cimitiri şi nu se vorit purta cu cu-

viință voriu fi date afară fără nici uă consideraţie.

Cei ce voră face strică-

ciuni vorii fi duşi inaintea rectorului care, după ce se va constata răului fă-

cutii printr” unii procesii-verbalii , 7i va trămite la municipalitate de unde
vori fi trămiși la prefectura, poliţiel.
Art. 61. Este cu totulii opriti de a sări peste imprejmuirile cimitirului,
Sail a se sui pe, dânsele, ori pe imprejmuiri parţiale, ori pe monumente;
de a umbla sai a se aşeda pe 6rbă; de a se sui pe arbori, de a rupe flori
după la morminte; in fine, dea face cea mai mică stricăciune saii neorânduială. Este popriti dea face necurățenii, de a se preumbla prin cimitirii

fără scopilşi a, se opri fără trebuinţă.
Art.

62.

Administraţia cimitiriloru nu este r&spundetore de nici unu

furtişagi ce s'ar face in cimitirii. Familiile vorii ingriji a nu pune nici uă
dată pe morminte lucruri de pregiu.
Art.

63.

Pentru ori-ce construcţiă de mormântă, cavou, statuă , mau-

sole, grilajii sau imprejmuiri, se vorii infăcișa mai ânteiii la direcţia cimitiriloră desemnuri de planii și faqiade, eră pentru cavouri și mausole se va.
arăta speciali şiş secţii transversale , spre a se explica, modul divisiilorii
interidre şi raportulii lori cu supra- facia terrenului. Acestea se vori trămite
in examinarea Şi aprobarea

pronunție

architectului municipalităţii, care va trebui să

aprobarea, sau desaprobarea,

după Jegiuirile şiş disposiţiile ce

Sari lua assupra, modului construcţiei acestori morminie. Numai după
aprobarea cu saii fără modificaţi, va, putea rectorului să dea, voiă da se construi saii aşeda acelli monumentii.
Art. 64. Cioplirea petrilorii şi a lemnelori, stingerea varului , facerea
mortierului şi ori-ce alte lucrări pregătitore nu se poti face in cimitiri. Aci
se aduce materialulii pregătitii şi mortierulă făcutii, in cât nu mai rămâne
de câtă imbinarea bucăţilori ; chiar şi atunci se va popri a se face schele
mari carii arii impedica “ireulația. Se vori lua assemenea măsuri ca Constructorii să nu facă nici uă stricăciune, căci pentru cea, mai mică, voru fi

răspund&tori acesti constructori, fără nici ună cuvântu de indreptare.
Art. 65. Tote gundiele şşi rămășițele ce arii resulta, dintr”uă construcţiă
se vorii transporta in fie-care sâră de constructorii acellorii lucrări afară
din grădină; 6ră cei cesevorii impotrivi la acâstă măssură nu vori fi primiţi
a mai lucra in cimitiri.

Art. 66. Ori-ce persână ar face vre-uă necurăţeniă în cimitirii va fi
scâsă afară ; de va fi lucrători, va fi opriti a mai lucra în cimitiriă.

Art. 67. 'Groparii nu vori putea deschide nici unii mormentii fără autorisarea, prealabilă a rectorului, de va fi inainte de şâpte anni, rectorul nu
va putea, da uă assemenea

autorisare

pentru

ori-ce casti ori câtu

de ur-

genti de câtii după uă cerere motivată a procurorului sau uă autorisaţiă,

specială a guvernului.
Art. 68. Commissarulii şi mediculii culdrei respective vori trebui să
facă cellă pucinii uă dată pe "săptămână visitarea, cimitirului, ca să vedă de
se observi tâte regulele de higienă şi poliţiă interidră la aceste cimitire,
după regulele prescrisse, și vorii rapporta prefecturii de resultatuli investigaţiilori lori. La acâstă cercetare rectorulii va fi obligatii a artta, tote

*egistrele cimitirului şi a insoci pe aceste persone in tâle cercetările ce
ari voi a, face.
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Rapportuli ce vorii da
vettorulit cimitirului,

aceşti impiegaţi publici va fi contrasemnată de

TITLULU V.
MESSURI MEDICO-POLIŢIENESCI
Iu toţi tempii autorii ait arătatii incertitudine assupra, semnelorii morții.

Căte uă dată s ail ingropati individe ce in faptă eraii numai asfixiate sai
leşinate; alte ori erai gata a se inmormenta, şi prin adjutorul artei au
pututii să se rechiăme la, vi6ţă. Nici casele mortuare insă, nici sforile cu
clopoței legate de degetulii cadavreloră, nu poti servi a constata netăgăduitii uă morte reală, ci numai regiditatea (inţepenirea ) cadaverică, în-

contractibilitatea muschilorii sub inftuința unuă stimulantii gabvanică, şi
mai vârtosii de composiţia putredă (colorația verdusă cu umilătura sui
generis), se potă considera ca semne incontestabile a unei morți reale.
Spre acestil sfârşit s'aii intocmitii regulele următâre ce vorii servi de

basă pe viitori la inhumaţiile individelorii iin genere,
Art. 69, Persnele ce se vorii afla pe lângă unii bolnavii în ora morţii
selle suntu oprite a 1 inveli saii a i coperi facia, de a lu strămuta, din pa-

tulu qăcerii şi ali depune pe uni ascernutit de pae, pării de calu, sait
rogojină, sai oră-ce altii objectii ce țâne răcâre,

sai a deschide ferestrele

in tempi de 6rnă, şi a/llit expune la unii aerii prea rece, depărtândii astiifelu cu totulit t6te condiţiunile de căldură şi de aeri, susceptibile de a, favorisa, inturnarea la viaţă.
Art. '70. Declaratia! morţii se va face de către rudele de aprope sau de
vecinii mortului. Acestă declaraţiă se va face indaţă după mârte.
Art.'74. Spre a se putea constata morţile, se orânduesci in oraşele

celle mari medici verificatori in proporţiă cu mortalitatea oraşului. In Oraşele celle mici acestă insărcinare va fi assupra medicului fie- „cărui oraşi.
Art.'72. Indată ce commissiile respective vorii primi vruă declaraţiă
de morte, voru insciința pe mediculii verificatorii care se va duce fără intârdiere la domiciliul unde se află mortulii, insocitii de unii delegati ali
commissiei respective.
Art. 73. Deca mediculu verificatorii va judeca mortea reală, va invita,

sau inscrissii, saii verbali, pe delegatulii publici a incheia acti de declaraţia morţii făcută de către rudele sai vecini, şi care actii se va sub-semna.
de mediculii verificatorii.

a fosti făcuti.
Art. 74. Deca medicul

In acestii actii se vă insemna diua şi ora in care

verificatorii judecă că mârtea nu este reală,

delegatulii poliţienescii va ordona de a se amâna ingroparea până când
printr'uă a duoa visitare mediculii verificatorit va constata mârtea reăl Şi

atunci se va, declara mortea după moduli: expusi in articolulii precedenti,
cu impregiurările ce ai urmati.
Art. '75. Spălarea, şi inveştmentarea corpului morţii nu se va putea face -

de câti după constatarea, morţii in formele mai sustii prescrisse; Sră punerea in cosciugi şi inmormântarea nică uă dată nu se voră putea face de

cătă după expirarea complectă de 36 ore dela data, declarărei de morte,
afară numai decă nu va fi inceputi dissoluția. Intr'unii assemenea casit
insă, causa trebue să fiă coprinsă in procesulii-verbalii de visitaţiă, cu arătare Jămur ită a motivelorii pe carii se intemei6ză declaraţia medicului veri-

ficatori că inhumaţia, ar fi urgentă.
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Art.'76. In Bucuresti, precum şi in tote oraşele unde se află uă polițiă
şi medică verificatorii, este opriti de a. se ridica chipuri prin vărsări de
ipstă sau aplicare de muşamale, sait alte materii pe facia mortului, şi mai
cu s6mă a face autopsia ; a balsama saii momifica cadavrele până ce nu va
trece interval de 36 ore din momentulii declarației morţii.
Art. '77. In oraşele celle mici unde nu se află nici uni doctorii, cum şi
in sate, se vorii pădi tâte disposiţiile opritâre ce ce prevtdi in articolele

precedente

şi termenuli iingropării se va, fixa de 36 ore din monientulii

când rudele Sau vecinii mortului aii datii de scire consiliului sătescii, sait

unuia din membrii acestui consiliu, sau delegatului loră. Monastirile Şi
communităţile religiose ce nu vorii fi in depărtare de mai multi de paru

ore de la loculii unde sunții medicii, voru fi socotite in categoria, cellorii de
mai susi, altmintrelea declaraţia trebue să se facă superiorului inscrissii,
şi adeverită de acesta, coprindendii desluşitii diua şi ora declarărel.
Art. 78. Precedentele disposiţii nu poti fi aplicabile la, autopsiile ce se
practică in spitaluri de ospiciuri sau amfiteatre de dissecaţiă aşedate legatmente şi recunnoscute

de administraţia generală; căci tăte aceste asedt-

minte Suntit stabilite ŞI se guvernă după jegile medicinei legale.
Art. 79. Mediculii verificatori, in declaraţia sea către commissia respectivă, este datorii a insemna:

1. Numele şi prenumele mortului;
2. Sexul lui;
3. Etatea sau “vârsta;

4. De este căssatoritii sai nu;
5. Professia,;
6. Data morţii, luna, diua şi ora;

T. Cuartierulii, strada Şi numărulii domiciliului ;
8. Etagiuli şi exposiţiă locuinţei;
9. Natura și “durata b6lei, Şi d6că există motive ce arii cere deschiderea,
cadavrului ;
10. Causele antecedente alle bâlei şi complicațiile ivite după acesta;
11. Numele persânelorii, cu titlu saii fără titlu, ce ait ordonatii sait at

dati medicamentele;
12. Numele persânelorii, cu titlu sai nu, carii au ingrijiti pe bolnavii
13. Spiceria, saii spiceriile de unde s'aii luati medicamentele.
Art. 80. Mediculii curantit sai medicii curanţi, de va fiunulii sau mai
mulţi, vorii fi datori-a se afla fagiă la cercetarea inedicului verificatoru şi
4 da desluşiri assupra, cărorii puncturi din celle de mai sus decă doctorulii
verificatoră ar crede de trebuinţă a se adressa către aceştia; nu vori fi insă,

obligaţi a assista pe lengă mediculii verificatorii de câtă când vorit fi chiamaţi de acesta.
Art. 81. Disposiţiile de mai susi se vor i observa intocmai chiar şi
in privinţa, morţilorii pe carii rudele saii amicii lori aril voi să inmormân-

teze in locuri pârticulare.
Art. 82. Nici unii medicii nu pote fi medicu verificatorii de nu va posseda unii diplomit de Stais-examen şi nu va îi impliniti formalităţile legiui-

te în țârră. In oraşele unde se află, mulţi medici, acâstă insărcinare specială o vorii avea, nuinai pers6nele ce voriă îi designate pentru acâstă, funcţiă.
„ Art, 83. Medicii verificatori, pe lengă obligaţiile mai susii expuse, vorii

avea şi obligația de a studia simptomele de epidemiă şsi ale rapporia admi-
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nistrației sanitare când se ivescii, Vorii raporta assemenea şi ori-câte ob-

servaţii vrednice de insemnati vorii descoperi in interessulii sciinţei in
cercetările ce facii assupra morţilori.
Art, 84.

Medicii verificatori se vorii indemnisa din summa, cheltueli-

lori de inmormântare, considerându-se pregiulii de midloci allii visiteloră.
Art. 85.

In Bucuresci medicii culdrelorii, 6ră in ce)le-alte oraşe, medi-

cii saii mediculu oraşeloră, precum şiş pentru sate mediculii districtului,
vorii trebui a, ingriji a se păstra îni intru cimitireloriă tote regulile de pigienă, prescrise pentru interiorulu cimitireloră.
Art. 86. Cadavrele persâneloriă morte de vărsatuliu cellu mare,

pu-

tândiăi deveni prin emanaţiă deletariă, mai allessii in căldurile verii, uni
isvorii de casuri de vărsatit, trebue, spre a, se preintempina, assemenea,
relle efecte, ca hainele saă pânzele in carii a zăcutii mortulii de vărsati

mare, să se ude pe viitori cu apă clorurată (eu chloruretum calcii). Acestă
preparațiă o va, da intreprisa pompelorii funebre in urma procesului-verbal alli doctorului verificatorii şi in proporția de uă butelii de 600 grame
pentru copii morţi in josii de şspte anni, şi “de ui cătime induoită pentru

morţii de uă etate in susii de septe anni. Până la înfiinţarea unei intreprise
de pompe funebre, se va da acâstă substanţă de mediculii culdrei cu pre- -

qiulii tarifei farmaciilorit. De vorii fi insă pânzele saii hainele sdrențe cu
totulii netrebnice, se vorii arde in presenţa medicului culdrei.
TITLULU VI
STATUTE PRIVITOARE LA PERSOANELE BISSERICESCI
Art. 87. Preotulii de rândi allu bissericei cartierului va fi datoră a
merge in ori-ce timpu ar fi chiămati

ca să impărtășescă pe bolnavii con-

formi candnelorii bissericescă,
Art. 88. Preotulu cartierului mortului, după constatarea morţii de către mediculu verificatorii, va face inscrierea in condicile actelori civile alle
bissericei insemnândii loculii unde are a fi inmormântată şi data inmormenţării.

Art. 89. Oificiulii mortuali se face saii la bisserica cartierului mortului
sau la casa lui.

Art. 90. Pentru câţi preoţi se vorii cere a oficia, peste cei ce se află in
cartierul mortului, se'va face cererea către protopopulit de scaunii şi acesta va rândui după rândii numtrulii de preoți ceruți.

Art. 91. Preoţii cei neinvitaţi de protopopii suntii opriţi de a, officia la

inmormântare, afara număi dâca familia ar invita expressii pe uni preoti

care, nefiind preotulii, cartierului, ar fi insă amiculi saii confesorulii mortului “Sai allu familiei.
Art. 92.

Spre a se păstra uă strictă dreptate pentru preoţii invitaţi a

oficia pe morţii ce nu suntă în cartierul lorii, protopopulii va țene ună
registru de rânduli cu care trebuescii a merge preoții.

Acesti registru va

Îi pe trei anni şi va îi șnuruitii şi sigilatii cu sigiliulii mitropoliei şiş allu commissiilori respective.
Art. 93. Fie-care preotii are dreptulu a reclama de câte-orl protopopulii nu "l-ar chiăma la rândulii săi.
Art. 94. Preotul de rândă allu cartierului este datori a alerga de căte ori va, fi chiămatii a assista pe unii murindu săracii sau a cellebra, offi-
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ciulă mortualii pentru unii săracă ; insă numai la casa unde va, îi muriti

sait ja bisserica parochială; de va fi transportati acolo, nu va fi insă indatorati şi alu insoci până la cimitirul.
Art. 95. Preotulii cartierului ce ar refusa a exersa

ministerul săi

pentru unii stracii, va fi supusi la pedepsă aspră. şi la strafu, după cum
se va legiui.

Art. 98. Spre a precisa bine aceste drepturişi datorii alle preoțiloră,

vomii dice că preotulu de rendă ali cartierului este datorii a alerga indată ce se chiamă la mortii; ; după ellii au dreptulii a fi invitaţi de familiă ceialţi preoţi ai cartierului aceluia cum şi datoria, d'a alerga ja unii mortii săracii in lipsa motivată a preotului de rândiă.
|

Când insă uă familiă voesce a chiăma şi preoți după din afară, nu va
putea face astă chiămare de câtii prin scirea protopopului, afară insă de

preoții despre carii se vorbesce in art. 91.

Art. 97. Stofele puse pe cosciuge şi hotărâte a fi date in darii bissericii, vor rimâneape sema bissericei paochiale, nu insă, pe s6ma personală
a acestori preoţi. Câte insă yorii fi expressi afectate pentru cimitiri vorit

îi şi alle capelei 'cimitirelorii. Spre acestii sfărşiti epitropii fie-cării bisserici sati rectorulii cimitirului voriă fi datori a inscrie aceste donaţii precum
şi ori-carii altele intr”unii registru speciali.

Art. 98. Preotul de rându allu cartierului primesce drepti onorarii pentru serviciul funebru in bisserică 2, 4 sau 6 sfanți, după starea,
mortului, afară de morţii cei de totu săraci carii nu plătescii nimici, şi pe
carii preotulii sustii citatii este datori ai oficia.

Art. 99. Cei-alţi preoți ai cartierului, de vorii fi invitaţi, primescu 2, 3
sau 4 sfanţi.

Art. 100. Preoţii inviţati după din afară primesci 4 sfanți de oficiu.

Art. 101. De câte ori “preoții suntu invitați a insoi pe mortii până la
cimitiriu primescit pregiuli induoitii după tarifele de mai susi.

Art. 402. Preoţii cimitirelori nu poti pretinde nimici de la săraci,
adică de la aceia ce se aducii in cimitiriii neinsociţi de vre-unu preoti. De.

Ja cei-l-alți vorii avea dreptul a lua numai 1 sf. de mortii.
Art. 103. Cântăretii nu vori putea veni de câți după invitaţia rudelori

mortului ; libere sunti aceste persone a nu plăti pe cei ce ai cântată neinvitaţi. Cântăreţii cimitirelori primescii jumătate plata preoţilorii, de voru
avea a cânta.

Art. 104. Pentru morţii pentru carii se va fi dobendită permissia de a
f ofliciaţi la cimitirii, preoţii cimitiriului vori primi onorariu ca preotul de
rândii aj cartierului, 6ră cântăreții pe jumătate.

Art. 105. Nici unii săracii nu va fi officiatii la cimitiriii ; oficiul acestora se va, face in cartierulă unde ai muritii. Acâsta se lasă sub răspunde-

rea impiegatului poliţiei acelui cartieri, care va fi datori a chiăma pe
preotulii de rândă a oficia pe morlu.

Art. 1406. Paracliserii nu potă pretinde nimici; va da fie-cine ce va voi.
Art. 107. Precedentele disposiții se poti modifica saii schimba mai pe
urmă când se vorit regula, pompele” funebre.
Art. 108. Cei de toti săraci nu numai că nu vorit plăti nimici pentru
ingropăciune, deră atâtii cassa cimitirului respectivi câtiu şi, după uă

complectă organisare, intreprinderile pompelorii funebre vorii. cheltui im-

preună pentru ingroparea, acestora cu tâte celle necesarii.

|

156

Art, 109. Preoţii cimitirelor vorii
+
fi indatoraţi a primi pe morți in cimitiri, ai insoi până la mormântului ce le esie destinatii şi al da aci
ultima bine- cuvântare.
Art. 110. Numai morții a căror rude vorii fi dobenditu uă permissiă
specială de a se face serviciulii funebrula cimitir,
pela cimitirului.

vori fi ofiiciaţi in ca-

Art. 441. Spre evitare de confusiă sai abattere la aceste regule, nici
uă, trăsură mortuară nu va fi liberă a transporta unii mortila cimitir până
ce nui se va infăcișa, ori biletului de ofticiulă funebru făcuti, sai permissia
expressă da se face acestii servicii la cimitirulit unde este destinatii a se

ingropa.
Art. 112. Sorâcele se vori face la pissericele parochiale; la cimitiră
vorii fi cu totulii poprite.
Art. 413. In fie-ce Sâmbătă preoții cimitiriloriă vori fi obligaţi a cellebra
unu parastas in care vori fi pomeniţi îoţi cei ingropaţi din diua aceea inapoi până la 40 dille. Eră in Joia mare se va face servicii pentru toţi morţii
de peste anni.
Art. 414. La Sâmbetele morţilori, adică de duoă ori pe annit, se va face

servicii solemni cu 12 preoţi alleşi şi cu archierei adusă de administraţia
cimitirelor, care va, da acestorii Sărbători totă solemnitatea, cuvenită pentru memoria străbunilorit noştri.
Art. 115. La assemenea, solemnități va fi cu totulii interdisă cerşitori-

lori a intra in cimitire; voră putea, insă sta la portă sau la, pariera vecină.
Ministru de interne, ION

CHICA.

IEEE

JURNALU

*).

CONSILIULUI DE MINISTRI, APROBATU DE DONMITORU, PENTRU A SE DA
SUBVENŢIUNE DE PRIMĂRIILE COMMUNELORU BUCURESCI ŞI IAŞI PENTRU INTRETINEREA POMPIERILORU

Astă-di, 21 Septembre 1870, presintându-se referatulii D-lui ministru
de resbeliă, No. 5001, relativu la subvenţiunea, ce trebuesce a plăti pe viitori primăriile communeloră Bucuresci şi Iaşi pentru intreţinerea pompie-

riloră;
Avândii în vedere că, după art. 15 din legea communale, întreţinerea
pompierilorii urmeză a se face in totalui de către commune din propriile
lori fonduri;
Avendu iîn vedere

că acesti articolit din lege până acum

nu s'a pusi

în aplicare iin tâtă intregimea lui de către commune, sub motivă că nu sait
creati incă, indestulu venituri. spre a acoperi şi cheltuelile ce necesită intreţinerea corpului de pompieri;
1) Disposiţiunile acestui jurnalii priveseii numai pe primarii din Bucuresci şi laşi.

Îi
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Avendi in vedere că multe oraşe, precum: Galaţi, Brăila şi altele, “şi-a
organisatii pompierii lori, insă oraşele Bucuresci şi Iași ait urmati a face
esceptiune acestei disposiţiuni a legii, in câtă budgetele diferiților anni,

dela annuli 1864 ine6ce, aii regulată ca aceste duo commune să contribue către Stati cu duoă din trei părţi din costul total allă intreţinerei

pompierilorii ce se prevede annuale in budgetuli ministerului de resbelit ;
Avândii in vedere că in budgetulă annului curenti se pote vedea că

cheltuelile ce face ministerulii de
curesci şi Iaşi se urcă la suma de
Avându in vedere că communa
cum se vede din expunerea de
belu

pentru

annulu

1870,

resbeli cu intreţinerea pompierilorii Bulei 500,000, cursă noi;
Bucuresci şi Iaşi plătesce Statului, premotive a budgetului ministerului de res-

uă summă

4

i
i
'
+

dn 500,000 lei vechi sau lei noui

185,185 cursi noi, ceea ce face pentru fie-care maipucinii de?/, după cum

paraţiuni este in deficită din causa multorii cheltueli ivite, in câtă nu se
mai pote acoperi şi cheltuelile reparării localelorii pompierilorii, ce costă
astă-di, după devisele presintate de statuli-majorii de genii, lei 31,000,
cursi noi, numai localele pompierilorii din Bucuresci ;
Pe aceste considerante, consiliulii decide:

1 Pompierii Bucuresci şi Iaşi se vori administra şi în viitori de ministerulă de resbelii, insă cu subvenţiunea legală din partea, primăriiloril.
2 Primăria Bucuresci şi Iași va plăti in viitoră Statului subvenţiune annuală, dâcă nu intrâga summă ce costă acesti corpii, celă pucinii ducă
treimi de fie-care commună pe efectivulii ce are fie-care şi cheltuelile ce se
“vor prevedea in budgetulă ministerului de resbelii pe fie-care annii, după
trebuințele acestui corpi, şi cu acestii chipii să ajungermnii treptată la prescripțiunile legii, adică acolo ca cheltuiala intregă să se facă de commune.

Acestii jurnalii se va aduce la indeplinire de D. ministru de resbeliă , finance şi cellii de interne, după ce mai ântâiii va primi innalta. aprobare.
060

SEA
PTZ 28 Dra ini 0 ia
tei arie

tului referată, fondulu prevădută in budgetulii acellui ministeră pentru re-

ZI

in mai multe rânduri, a lua disposiţiuni pentru repararea, localelorii occu-

pate de pompieri, insă primăria a arătată că, prin vărsarea, la Cassa Statului pe totii annuli a summei de mai susiă, se crede pe deplini: aquitată de
acestă datoriă, lăsândii sarcina, assupra ministerului de resbelit ;
Avendă in vedere că după arătarea D-lui ministru de resbelii prin cita-

anu retze
IA
te soseta raza coat

Avându in vedere că municipalităţile Bucuresci Și Iaşi neplătind intrega.
summă de ?/, ce suntit datore fie-care a plăti, să se fi insărcinatii in annulii
acesta cellă pugini cuinfiinţarea unorii clădiri saii repararea, cellorii ce arii
exista şi carii suntii atătii de necesarii corpului de pompieri;
Avendi in vedere că, de şi s'afăcutii invitare de către ministerulă de resbelă primăriei Bucuresci, atâti directi câtii şi prin ministerului de interne,

37:

se regulase in budgetele anteridre;

LEGE
TELEGRAFO-POSTALE
(1864)
TITLULU II
Art, 9. Tote autorităţile administrative si militare, poliţia şi autorităţile

communale, suntii datâre a da totii ajutorul personalului postale ce ?i Sar
cere pentru executarea, serviciului.

Art. 41. Taxa telegrafo-postală, saii rămăşiţele din veniturile telegrafopostale, se vori incăssăui de autorităţile competinte după reclamaţiile stabilimentelorii postali.
TITLULU V
Art. 36. De plata taxelori şi a porturiloră suntit scutite numai:

d) Corespondinţa ofliciale intre autorităţi. Acestă corespondinţă trebue
să fiă investită cu sigiliuli official allă auiorităţei respective, să porte numărulă şi numirea autorităţii de la care emanză.
DODI

REGULAMENTU
PENTRU

DAREA IN INTREPRISĂ A TRANSPORTULUI VOIAGIORILORU, CORRESPONDINŢELORU ŞI OBJECTELORU
DE MESSAGERII
(GURNALULU CONSILIULUI DE MINISTRI DIN 27 AUGUSTU 1870 APROBATU DE DOMNITORU)

TERMENULU

ȘI RESILIAREA

CONTRACTULUI

Art. 24. Direcţiunea generală a telegrafelori şi postelorii are dreptulii
de a pronunția in ori-ce tempi resiliarea unui contractii cândva constata,
in modii autentici, prin uă commissiune compusă de delegatulii direcţiunii,
de prefectulii şi primarulii communei unde a avutii locii licitaţiunea.: şi ad.

judecaţiunea, că intreprenorulii nu a respectati condiţiunile și că după 3
avertismente din 15 in 15 dilie cei s'a făcutu formale, „elle ai remasti fără
efectii. In acestii casii se va, procede immediati a uă nouă licitaţiune pe
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complulu intreprenorului in termenulii cellă mai scurti prevădută de legea comptabilităţii Statului.
i
PUII
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a

PROJECTU

7
“

PENTRU
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CONSILIURILE DE HYGIENĂ
ŞI SALUBRITATE PUBLICĂ DIN BUCURESCI ŞI DIN IAŞI
(1862)
DESTINAŢIA CONSILIURILORU

Art, 1. Pentru capitala Bucuresci şi pentru oraşului Iaşi
:se inființâză
d
câte ună consilii de hygienă şi salubritate
publică, carii vorti secunda 'mu-

nicipalităţile respective in tote Iucrările sanitare şi carii se voră
afla

in relație directă cu consiliul generali de hygienă şi salubritate
publică. (Consiliuli medicală superiorii).
COMPOSIŢIA

CONSILIURILORU

Art. 2. Consiliulă de hygienă si salubritate publică allă
capitalei Bucuresci se va compune de nouă membrii, adică :
De preşedintele municipalităţei capitalei, ca presedinte;
de mediculii
şefu allu capitalei, ca, vice-preşedinte; de cei cinci medici
de culori (de
commissil) ;
9

De unii architectii, şi
De uni ingineri.

Municipalitatea, va numi pe unulii dintre funcţionarii săi secreta
ri allii
consiliului.

Art. 3. Consiliuli de hygienă şi salubritate publică
din Iașise compune
de nouă membrii, adică:
De preşedintele municipalităței, ca preşedinte, de
cei şese medici de

despăriri, din carii unulă mediculii şefă allit oraşului Iaşi,
ca vice-preşete ;
De unii architectii, şi
De uni ingineri.

Municipalitatea va insărcina pe unuli dintre funcţionarii săi cu funcţia

de secretarii allă consiliului.

ATTRIBUŢIILE

-

CONSILIURILORU

Consiliurile de hygienă şi salubritate publică se vori occupa
:
Art, 4. Cu studiarea şi propunerea de midl6ce pentru salubr
itatea
(assainissement) reionului lorii, şi pentru delăturarea, de ori-ce miasm
e

Teionii.
Art. 5. Cu ameliorarea tutuloră condiţiilori sanitari alle populaț
iei, mai
Cu sâmă a classei săracilorii.
4
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Art..6. Cu salubritate, caselorii publice şi private, afară de acelea a
căroră priveghiăre sanitară este în competinta direcţiei generale a servi:
ciului sanitară (precum spitalurile, instituţiile de alienaţi şi de copii găsiţi,

inchisorile, arresturile), cu crearea şi executarea unui regulamenti hygie-

nici pentru clădiri spre a se opri în viitorii construirea unei case nesănăt6se şi spre a se aduce celle existinte intruă stare sănătâsă.
Art. '7. Cu cereri de suspendare ori depărtare de diferite stabilimente
industriale şi commerciale nesântt6se, cu propunerea regulilorii trebuinci6se pentru ferirea lucrătorilorii din assemenea stabilimente de influen-

|

tele vătămătore.

Art. 8. Cu priveghiărea de aprope (impreună cu funcţionarii executivi), a tutulorii băuturilorit şi comestibililorii ce se vândii ori se produci
in reionuli, consiliului; cu priveghiărea de aprope a pieţeloră, a băcăniilori, cârcimelori, a măcelăriiloră.
Art. 9. Cu regularea inființării voarielorii (locurile pentru ingroparea
cadaverilorii animali), a canalelorii, cu regularea modului de a transporta
din reionii excrementele omenesti şi animale şi diferitele substanțe orga-

nice din manejurile şi stabilimentele industriali.

Art. 10. Cu regularea, cimitirelorii, alegerea locurilorii afară din oraşi
şi cesființarea cimitirelorii din intru barieriloriu.
Art, 41. Cu revisia fontâneloră şi a puţuriloră, cu revisia.riuriloră, carii
treciă prin reionuli consiliului, in tote privinţele hygienice , cu machinele
de filtrată apă.
Art. 12. Cu propunerea şi executarea măsurilorii in contra epidemii|
lori şi endemiilori., epizootiilori şi enzootiilori.
propune
vori
se
carii
hygienice
lucrări
celle-l-alte
tâte
Cu
13.
Art.

de

către municipalitate ort de către consilii şi carii nu sunt de competinţa
executivă a altorii autorităţi.
SEANŢELE CONSILIURII.ORU

Art. 14. Consiliurile de hygienă şi salubritate publică vori țene uădată pe săptămână uă, seanţa regulată int”uă di hotărâtă şi în orele de sâră
in localulii municipalităţii respective; 6ră la, trebuinţele extraordinare câte
una sai mai multe seanţe extraordinare toti in orele de seră.
Art. 15. Consiliurile aii numai unii votii consultativ.

Art. 16. Consiliurile nu vorii putea ţâne seanţe deca nu se vorii. afla
presenţi celli puginit ş6se membrii, atăt la consiliul din Bucuresci câti

şi la acella din laşi.
Art. 27. Pentiu ca uni actii ali: consiliurilori să aibă validitate trebue
să fiă resultatiă celli puginii din cinci voturi pentru Bucuresti şi cellă puqinii din ş6se voturi pentru cellu din Iaşi.

Art. 18. Se va ţâne uă condică pentru trecerea deliberaţiilori consiJiului şi pentru constatarea presenţei membrilorii la seanţă.
Art. 19. Protocolulii fie-căreea seanţe se. va sub-semna de către toți
membrii şi se vapublica in puletinuli: municipală şi in Monitorul medicali,
după impregiurări, pe scurtii sai in extenso.
Art. 20. Regulamentele hygienice şi ori-ce altă lucrare de uă putere
mai mare, carii vorii eşi din sânul consiliurilorii locale, se vorii supune
consiliului generale de hygienă şi salubritate publică spre aprobare.

i
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RAPORTURILE LUNARI

Art. 25. La finitulu fie-căreea luni vice-preşedinţii consiliurilori locali
vorii communica, consiliului generalii de hygienă, şi salubritate publică uă
prescurtare a lucrărilori Jorii din luna precedentă!
e

IO

INSTRUCTII
PENTRU

MEDICII

PRIMARIE

Al DISTRICTELORU

(1862)
DATORIILE MEDICILORU PRIMARI Ai DISTRICTELORU

|

Art, 6. Indatoririle medicilorii primari de districte suntă celle urmă-

tore:

c) Căutarea bolnaviloră sărmani mai cu ossebire de prin communele

rurale.

POLITIA SANITARĂ
Art. 11. In casuri extraordinare, mediculii primari allă districtului se
intellege Wadreptuli cu consiliurile communelori rurali şi le cere Gadreptulii executarea măssurilorii de poliţiă sanitară, fără intervenirea prefecturei ori sub-prefecturei, sub a. sea, responsabilitate.

Art. 42. Medicul primari allă districtului este datori să visiteze, cellit
puciniă uă-dată pe annă, t6te comunele din districtulă săi.
Art. 15. Medicul primari allă districtului va lua măssuri spre a preveni isbucnirea ori intinderea epidemiilorii ori epizootiilori, şi va regula
serviciulii să astu-feli ca să fiă totit-d'a-una informată assupra tuturorii
mișcărilorii sănătăţii publice, atătit prin organele sanitare precum şi prin
prefectură, sub-prefecturile şi, in casurile urgente, directii prin commune.
DIRUAREA

Art. 54.

SERVICIULUI

Mediculii primari

VETERINARU

all districtului controleză dâcă consiliu-

rile communelorit rurale pădesci regulamentele pentru mărginirea epiz00-

tiloră, le aă desluşirile cuvenite şi cere de la prefectură darea lori în judecată , in casii de ahattere.

REGULAMENTU
PENTRU
SERVICIULU VETERINARILORU

DE JUDEŢE

(1869)
Art. 10. Ei (veterinarii de judeţe) suntu datori a inspecta tote târgurile
de vite din judeţele loră şi a opri, cu adjutoruli autorităţiloră poliţiănesci,
introducerea vitelorii bolnave, sau a, viteloră si productelorii de vite fără
doveda prevădută la art. 17%) “din regulamentulii contra epizootiiloră.
DO
DDDOI sa

REGULAMENTU
PENTRU

POLIŢIA

VETERINARĂ ATTINGETORU DE EPIZOOTIĂ
(BOLE MOLIPSITORE INTRE VITE).

(18369)
" Ari,4, La ivirea vre unui casă de b6lă care dă bănuială da fi molipsitâre, fie-care proprietarii sau ingri) itoria de vite este datorii a declara, acesta
indată primarului locali, sub primire de adeverinţă.
Art. 2. Primarulu, in inţellegere cu proprietarul viteloriă , hotărasce
unii locu pentru ossebirea vitelorii bolnave şi bănuite de celle sănătose, şi

raporteză indată. sub-prefectului locală care, la rândulit său, face cunosculii
comitetului permanentă.
Comitetul permanentă trămite pe mediculii sait veterinarul judeţului

in facia locului spre a da instrucţiile trebuinci6se.
Art. 3. Indată după sosire in communa molipsită, mediculu saii veterinarulă judeţului, impreună cu sub-prefectulă şi primarului communei, se
constitue in comissiune care păşasce mai ântâiii la constatarea felului b6lei şi, in casi de epizootie molipsitâre, formeză catagrafia exactă de tâte
vitele aflate, incepândi cu vitele sănătose, trecend apoi la celle bănuite şi
in sfărșiti la celle bolnave, şi hotărasce punerea in lucrare a, măssurelorii

veterinare poliţienesci.
Art. 4. Coimissiunea, după cercetarea făcută conformii art, 3, incheiă .
1) A se vedea acestii axtieoliăi în regulamentulii care urmeză immediatii acestuia,
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uni procesii-verbală, in exemplare induoite, in care se va, arăta numărulit
totalii all vitelorii din commună, num&rulă celloriă bolnave şi bănuite, numele proprietarului acestora, firea b6lei, diua ivirel b6lei, numărul vitelori perite şi ucise şi măssurile carii Vaii luatii in potriva polei.
Unit exemplară din aceste procese-verbale rămâne in cancelaria, primăriei, eră celli-alti se trămite prefecturei judeţului care”]li inainteză minisierului de interne.
Art, 5. Vitele bolnave şi bănuite se pună la locuri ferite unde să se
pâtă adăposti, adăpa şi păşuna fără a veni in amestecit cu alte vite, fiind
pădite de 6meni intr adinsii orânduiţi.
Art. 6. Vitele bolnave se insemnâză in frunte cu littera M (molipsite),
ră celle bănuite cu littera B (bănuite ), cu uă văpsea (boia) TOŞiĂ.

Art. 7. Communa in care s'a ivitii bola, molipsitâre se pune sub carantină (ţepi), care va ţine uni

tempii mai lungii saii mai scurtă după firea

b6lei epizootice conformi art, 45.
Când uă commună se compune din mai multe cătune depărtate unulu
de altul cu 500 metri (250 stânjini) cellă pucinii şi se ivesce epizootie
molipsitâre in unulii din acelle cătune, atunci se pune in caranțtină numai

acellu cătunul,
La epizootii f6rte molipsitâre, precum la ciuma vitelori (typhus bovin),
communa molipsită, după hotărârea, commissiunei, pote fi supusă unei ca-

rantine complectă.
In casuli acesta, chiar locuitorii din acea, commună suntii opriți Wa
communica cu communele vecine (afară de casurile de forță majoră).

La barierile communelori molipsite se va aşeda, indată după declararea
epizootiei, ună semni şi anume: duoă cârne pe uă prăjină, care să arâte
din depărtare că vitele din acea commună suntii molipsite.
.
Assemenea se vorii pune la tte barierile communeloră molipsite străjuitori pentru priveghiarea şi oprirea intrării și eşirei locuitoriloră cu vite
cornute.

Numai transporturile cu cai aii voe de a trece.
Art. 8. Tote vitele din communa molipsită se consideră ca, bănuite şi
se mărginescii in commună , neputându-se nici a, se duce la vre-uni târgi

saii oboru de vite, nici a sluji ca vite de transportii de câtă numai pentru
acea commună,
Vitele incă sănătose din communa, molipsită se poti tăia pentru hrană,
insă numai in acea commună şi numai pe câtii trebue in fie-care di, sub
condiţiile următore:

a) Vitele să fiă revisuite și declarate de sănttâse de către medici sai
veterinari;

d) Elle se vorii tăia numai la măcelară si numai după ce măcelarulii va
dobândi, in urma declaraţiunii medicului, voia inscrissă a primarului pentru numărulii cerutii de vite carii se voră “scădea din lista de catagrafiă ;
c) Măcelarulă este datorii a, tăia acelle vite in sorocii de 24 cesuri după

voea dată (cellă multi) ;
d) Măcelarulii să nu intre in coşarii sait in turmă,
Art. 9. Când commissiunea dovedesce că epizootia, este ciuma vitelorit

(typhus bovin) sait răpciugă , ordonă uciderea pe dată a vitelorii bolnave.
Pentru acâstă lucrare trebue să se facă unii procesi-verbalii prin care
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se va arăta bola de care au fosti atinse vitele, feiulă şi numărul acestora

şi numele proprietarului.

,

Acestii actii se va subseri de membrii commissiunii şi de proprietarulu viteloră ucise şi se va trămite prefecturei judeţului care "Ni inainteză ministerului de interne.
|
Art. 10. Vitele ucise sait perite din bla epizootică se crestâză in deossebite locuri pe pelle şi se transporlă indată la unu loci hotărâți şi departe
cu 500 metri (250 stânjini) de raza communei și ferită pe câtă se pote de
communicaţia vitelorii, spre a se arde sai ingropa.

'Transportarea viteloră morte se face cu vite de unii soiii neprimitori de
molima, cellorii mârte, spre exemplu, vitele mârte de ciuma viteloru. (typhus bovin) se transportă cu cai, 6ră caii morți de răpciugă cu boi.
Dăcă proprietarulă acellori vite nu arii avea midlocele de transportii,

autoritatea va, ingriji de transportii pe socotâla, proprietarului.
Grâpa trebue să fiă adâncă celli pugini de unii stânjeni, şi totii pămentulii scosi dintr'insa, se va, arunca, peste vita mortă şi se va bate bine, punându-se şi spini d'assupra pentru ca, să nwlii potă scormoni dobitocele.
Locurile unde vaii ingropati vitele vorit fi insemnate şi oprite in țempii
de trei anni 4'a fi lucrate sai păşunate.

Art, 41. Când se vori găsi morlăciuni de vite aruncate in gărlă, pe

câmpii, pe drumuri, în păduri, primarulii communei respective va ineriji
ca elle să se ingrâpe pe dată conformit art. 10.

Art. 12, Porci, câni, pisici, paseri şi alte dobitâce dovedite că ail fostii

in amestecă cu vite bolnave sati cu mortăciunile acestora, se vori ucide şi
ingropa la locuri ferite şi depărlate de commună.

Art. 13. Loculă unde au zăcuti vitele bolnave şi unde sai găsiți mor-

tăciuni de vite şi tote lucrurile carii ai fostii in amestecii cu dânsele se vorii

"desmolipsi contormii instrucțiunilor speciale.

Assemenea şi personalulii trebue să se supună măssurilori prescrisse

pentru desmolipsire,
Art. 14. In toti tâmpuliă câtă va ț&ne molima, atât sub-prefectulu
cât: şi primarulii suntit datori Ga privezhia stricta executare a măssuriloră prescrisse.

Primarul este datorit a rapporta mersulii blei din 7 in 7 dile prefectu-

rei, prin sub-prefectulii localii, eră prefectulii rapporteză ministerului.
Art, 15. Epizootia, se socotesce stinsă int”uă localitate numai atunci

când nu se mai află acolo nici uă vită bolnavă, când sa săverşitii desmo-

lipsirea grajduriloră , a tutulorii objecteloriă carii aii fosti in amestecă cu

vitele ingrijitorilori lori şi când, de la celli din urmă casii de morte saii
de inbolnăvire a ver-unei vite, a trecutii pentru ciuma vitelori (typhus bo-

vin) 21 gile şi pentru celle-alte bdle molipsitâre 10 dile, fără d'a se mai

inbolnăvi ver-uă vită,
Declarându-se epizootia ca stinsă, commissiunea, incheiă unii procesi- .
verbalii, in exemplare induoite, in care se ar6tă număruli vitelorit inbolnăvite, dăinuirea şi feluli: b6lei, puterea ei şi chipulă cum sai pusi in lucrare măssurile luate.
Unii exemplarii rămâne in cancelaria primăriei, 6ră celli-altii se va trămite ministerului din intru prin prefectura judeţului.
Art. 16. Primarul, atâti la ivirea bâlei câți şi la incetarea ei, este
datorii a insciinţa, formală şi n tempulă cellă mai scurtă pe toți primarii
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din communele vecine, despre existența şi felul bolei molipsitore, 6ră
sub-prefectulii pe toţi primarii communelori din plasa, sai plaiulii săi și
pe toţi cei-alți sub -prefecţi din judeţul respectivi.
Art. 171). Chiar in tâmpii când nu există epizootie , mutarea vitelori
dintruă commună intwalta, saii ducerea lori la târgulii de vite, zalhanale
şi măcelării, este supusă reguliloră următore:
a) Vitele, mai "nainte da fi pornite, se vorii revisui de către medici sait
veterinari şi in lipsă de către primarulii communei, care dă proprietarului
uă dovâdă inscrissă in care se va arăta numărulu , felul şi destinaţia vitelori (adică d6că sunti vite de tamaslăci, de muncă, de iăiere, de lapte),

precurmși că elle vină dintruă localitate sănătosă;
d) Când din assemenea vite s'ar vinde pe drum parte din elle, vândttorulii este datori a lua de la autoritatea localităţii uă dovedă întocmar« ca
cea Wântâiii pe care o dă cumpărătorului, 6ră in "dovâda Wânteiii să arte
despre acesta, insemnându-se pe ea numărului vitelori vândute şi numele
cumpărătorului ;

c) Când proprietarul vitelori vinde t6te vitele unei singure pers6ne
el i predă dovâda Vântăiu.
Art. 48. Carnea de vită, prâspătăşi sărată, lâna, peleaşi alte rămășițe

alle viteloră carii sari aduce la, târgu spre vândere, trebue să fiă insoțite
6răşi de dovedi ca acelle pentru vite, precum Sa arătat la art. 17.
Peile nedubite (neargăsite), la, ori-ce casu, suntii cu totulii oprite Va
se intrebuința sait vinde ; elle se vorit confisca şi arde de către autorităţi
ori unde s'arii găsi.
Art. 19. Decă epizootia, se declară in vruni Stati invecinalii, guver-

nulii ordonă indată autoritățilorii graniţei respective a opri introducerea
de vite ori de pei şi a nu o ingădui de câtii sub condiţiunile următore:
a) Atătă vitele câtii şi peile să fiă insogite de uă dov6dă in regulă că elle
provină dintr'uă localităte nebântuită de bâtă;
d) Să se suppună vitele la uă carantină (tepii ) de 10 qile in locurile hotărâte pentru acestă scopil, fiind elle sub priveghiărea veterinarilori şi
a autorităţiloru locale;
c) 'Tote peile de vite să fiă dubite (argăsite).
Art. 21. Prefectulă, sub-prefectulă, primaruli şi, in genere, toți agenţii
administrativi şi sanitari, precum si particularii, carii vorii călcă una, sai

mai multe din disposiţiile prevădute in acestă regulamentă, vori fi dați
judecății ca să'şi ia pedâpsa după articolele 378 şi 385 din coduli penalii
şi după art. 90 din legea poliţiei rurale *).

Art. 22. Regulamentulă existenti int'acâsta rămâne desființatii.

1) A se combina acestă articol cn art. 10 din regulamentulii precedenti.

%) Art. 378 din Codulii penali prevede pedpsa inchisorii de la uă lună până

la uni ană și jumătate. Art. 385 prevede amendă de la 5până la 10 lei. Eară
art, 90 din legea, poliției rurale prevede amenda de la 38 până la 60 Jei noui.

REGULAMENIU
PENTRU

PRIIMIREA

ŞI EŞIREA SMINTIȚILORU
DE SMINTITĂ

DIN

SPITALELE

(1867)
Art. 4, Ori-ce individu declarați de smintitii prin vruni actit medicali
se pote primi in căutarea, spitalului de smintiţă, după cererea, unei autorităţi sau a unui particulari *).

“Ta celle-alte spitale nu se poti primi smintiţi de câtit provisoriii pentru
fixarea diagnosei sai ca transitii (aflaţi in trânsportuli pentru unii ospiciciit de smintiți).
Art. 2. Autorităţile carii suntu in drepti de a lua iniţiativa, pentru aşe-

derea unui smintitii intrun spitală speciali, sunti instanțele judecătoresci, prefectura, poliţiei şi, in lipsă, prefectura de judeţii, primăriile urbane

şi, pentru communele rurali, sub- prefecturile; acestea, din urmă voriă rapporîa indată prefecturilorii respective.

Art. 3. De câte ori uă autoritate inainteză pe vrunit smințită la spitalulă de smintiţi, trebue să ?ilu insogiască de uă chârtie formală către meâi-

diculi primaru all stabilimentului, insocită de actii medicali! in originali
sai in copie legalisată; 6ră decă smintitulii este interdissi, in loci de acti

medicali, ellă va fi insocitiăi de uni extracti de sentinţa judecător&scă prin
care a fostii interdissit.
Art. 4. La casuri grave, unde sa constatatii acte de violință commissă

in publică, smintiţulit se pote inainta la. ospiciii şi fără actii medicală, insă
atunci autoritatea, administrativă care va fi luati acestă me&ssură, va arăta
anume acestă impregiurare in adressa, ei către mediculii ospiciulul.

Art. 6. Decă smintituli este fără midlâce, particularii carii vorii lua inițiativa pentru aşedarea lui in spitalit se vorii adressa către autorităţile administrative ori poliţienesci, cerendii a se constata de rnedici starea lui
mentală spre a se putea inainta apoi la spitalulă de smintiţi.
Art. 41. Autorităţile administrative carii ait ordonatii aşederea unui

smintiti majoră in spitalulit de alienaţi, suntii datore dai incunoscinţa fără
intârdiere (cellii multă in termeni de 3 dile) pe procurorulit locali sau,

d6că smintitulu. este din alti district, şi pe acella ali. districtului respectivu (câtă

se va putea mai curându ); assemenea, ait să urmeze şi adminis-

traţiile spitalicesci când particularii se adressedii la densele.
ODO

1) A se combina cu art. 98 din legea communelori.

REGULAMENTU
PENTRU VERIFICAREA MORTILORU!)
(1866)
DESPRE

MEDICULU

VERIFICATORU ŞI PROCEDAREA

SEA LA VERIFICAREA MORŢII

Art. 1. Mediculă verificatorii va fi luată de officiărulii stărei civile pen-

tru constațarea morței, sai se va, putea chiăma, de insw'şi familia mortului.
Art. 2. Când medicului verificatorii va sosi la mortii inaintea, ofiiciărului stărei civile, elli va proceda la verificare după ce mai ântâiii va incunnosciinţa pe ofliciăruli stărer civile.
Art. 3. Medicului verificatorii când va sosi la inspecţiunea cadaverului,
va cere de la familia, mortului biletulii ce mediculă sai medicii curenți
vorii fi datori a scri şi subscri cu arătare de numele, prenumele şi locuința
mortului, diagnosa şi durata b6lei şi cea din urmă di a visitei medicale.

Art. 4. Până la sosirea verilicatorelui, cadaverulii va remânea in starea

in care s'a aflată in momentulii incetărei din viâţă, și personele ce se vorii

afla pe lengă unu bolnavii in ora. morţii s6lenwplit vori invăli saii acoperi faqia, nw'lit voră strămuta din patulă zăcerei spre ali: depune pe altii aşternutăi sait in cosciuguri, nu/lit vorii expune pentru mai multi tâmpi la unii
frigii mare in tempi

turnarea la vi6ţă.

de 6rnă şi nu vorii face nimicii ce ar putea opri in-

Art. 5. Scăldarea şi investmântarea corpului mortii nu se va putea face

de câtu după constatarea, morţii, 6ră inchiderea, cosciugului şi inmormân-

tarea nu vorii avea locii de câtii după expirarea complectă de 36 ore de

la data incetărei din viţă. In casurile de epidemie , mediculii verificatorii

va putea permite inmormentarea, după 24 ore, când după acesti tempiise

vor arăta semnele sigure alle morţei indicate la art. 9.

Art. 6. Este opriti a ridica, chipuri prin aplicarea de gipsii, de muşamale sati alte materii pe faqia, mortului şi mai cu sâmă a face autopsie, a
imbălsămi sait a mumilica cadavrele până ce mârtea nu va fi constatată.
Art. 7. Verificatorele nu este datori a verifica mortea indată după in-

cetarea din viâţă, ci ellă va. ascepta câte-va ore spre a putea constata, mai
lesne simptomele cadaverice, afară de casurile când ?i se va raporta că
există bănuială de morte aparinte.
Art. 8. Decă mediculi verificatoriă, la cea dântsiii inspecțiune a cadaverului, nu va putea constata mârtea cu siguranță după simptomele arătate

la art. 9, atunci ellă va face uă a duoa visită după trecerea de 12—24 ore.
Art. 9. Medicul verificatoră este obligatii să visiteze corpulii intregii,

mai allessu la copii noui născuţi. EUit va examina, dâcă unele părti, mai
1) Prin articolulă 27 din acestii regulamentii insărcinându-se
carea lui în communele rurale, de aceea se trece in-extenso.

primarii cu apti-
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allessii pântecele, ai inceputii a se culora in verde ori in albastru-verde,
dâcă se arâtă pe spete, pe şedută ori pe părţile decline (pe carii se rezimă
corpulu ) pete mortuare, adică pete de culâre vânătă.

Art. 10. Dâcă mârtea nu se va putea, constata prin simptomele numite
Ja art. 9, apoi verificatorele va face uă a duoa inspecțiune după trecerea

de 12—04 ore, şi dâcă nici atunci nu va putea dovedi petele, apoi elli va
face uă a treia revisiă, după trecere de 24 ore.

Art. îi. La cadaverile de copii noui născuţi, mediculi verificatori va
lua informaţiune decă, copilulii a trăitu sau nu, şi va avea ossebită. atențiune assupra casurilorii unde sar putea bănui pruncit- -uciderea,
Art. 492. Când meâiculi verificatoră va constata , intruni tempii rela-

tivii scurtii, mai multe casuri de morte provenită din una şi aceeaşi bolă,
carii dau bănuială de presinţa, sai eminenţa, unei epidemii, ellu va taporta
indată, in Bucuresci, directorului serviciului sanitară, 6ră in celle-alte oraşe,

medicului primari alli județului.
Art, 13. Mediculi verificatori, constatândii moriea, provenită din vărsatului cellu mare (variola,) va ordona ca, objectele prin carii varii putea

transmite contagiulii, precum aşternutulu, hainele şi pânzele pe carii a şedutii bolnavulii, să se spele cu leşie şi să se aeriseze; in urmă mediculii verificatore va sta, fagiă la acestă operaţie siş va incheia unii proces-verbal
constatătorii că, desinfecţia Sa făcutii conformii cu prescripţiunea de faqiă,
pe care-i. va, inainta, consiliului de hygienă şi salubritaie publică, şi în
oraşele unde nu se află asemenea consiliuri, medicului primarii allii judetului.

” Art, 44, D6că, in casă de morte după vărsati,, familia mortului va refusa punerea la cale a desinfecţiei objectelori după prescripțiunea art. precedinte, atunci se va cere intei'venirea poliţiei.

Art. 15. Când mediculi verificatori va descoperi că incetatulă din
vi6ţă, inaintea morţii, a fostii tratati de vrunii omii care mare dreptulii Wa
exercita medicina, olt va, insciinţa despre acesta, atăţi pe primărie precum
şi pe consiliulă de hygienă şi salubritate şi, in oraşele unde nu existi assemenea consiliuri, pe mediculii primari all districtului.

Art. 46. Mediculii verificatori informându-se despre mortea unei femei
insărcinată in cellii pucini șepte luni, va, chiăma, concursulii unui altă medici şi va opera indată cesărotomia, pentru scăparea, pruncului.

Art. 147. Mediculi verificatori va inspecta totit- Wa-una loculă unde individulă visitatii a incetati din viţă şi chiar in acelle casuri când Sar fi stră-

mutati cadavruliu in contra prescripțiunilorii acestui regulamentil.
Art. 18. Decă medicul verificatori va cere, familia mortului” i va arăta,

ordonangiele medicale prescrisse in cea din urmă bolă şi resturile medicamenteloră.
DESPRE

MOARTEA

APPARINTE

Art. 19. In tote casurile unde nu se artă semnele sigure alle morței
menţionate la art. 9, se presupune mortea, aparinte, mai cu ossebire insă
la acella care a muritii immediatii după uă spaimă, ori bucurie mare, din
sufocare, din innecăciune, din intoxicare cu gazulu de acidi de cărbuni
(din punerea capacului la, sobă, inainte de a fi stinsă flacăra), ori altorui

gaze văl*mătore, din aerulu stricată din puțuri, cloase, hasnale, pivnițe
umplute cu băuturi ori alte substanțe carii se aflu in fermentaţiune, din 10-
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vitura fulgerului, din spândurare, din frigii accesivii, şi immediatii după
abusulă băuturilorii spirtose.
Art. 20. Pers6nele găsite de curându innecate se vori aşeda, orisontală int”uă parte și cu peptulă şi capuli puginii mai josii de câit cu pântecele.
Art, 21. Persnele aflate intruă stare de-mârte aparinte din respirare
de gazii de acidă de carbonu (din punerea. capacului la. sobă) ori din multe

băuturi spirtâse, se voră aduce intr'uă altă cameră unde se vorii deschide
ferestrele, ori afară din casă, se voru freca cu cârpe uscate şi, din 10 in 10
minute, li se va turna apă rece preste capi.

Art. 22. Tote persânele carii se aflu intr”uă stare de mârte aparentă in
urma celloră alte accidente arătate la art. 19, se vori aduce intruă cameră
luminosă, in tempulu ernei la uni locii incăldit, se vor aşeda pe unii patu
sait pe uă masă cu faqia in susă, cu capuli pucinii ridicată, se vor desbrăca şi apoi corpulu se va freca cu cărpe uscatecellu pucini duoă ore intregi.

Art, 23. In tâte casurile de mârte aparinte, mediculu verificatore, pe
de uă-parte va intrebuința t6te midlocele prescrisse de sciință pentru reinturnarea la viâţă, 6ră pe "de alta va cere immediatii concursulit unui all
duoilea medicii.
DESPRE MORTEA VIOLENTĂ.

Art, 24. Bănuiala de morte violentă există:
a) Când unii cadaveri arâtă rănt ori alte alterațiuni grave
din lovituri (fără să fie constatată origina şi dăinuirea lori):

provenite

5) Când cine-va a murită indată după primirea rănilorii oriloviturilori,
produse cu arme tăidse, ori cu arme de foci, ori cu deossebite optuse
(t&mpe), ori când cea din urmă b6lă, de care a zăcutu, a fosti urmarea,

acelloru râni ori lovituri;
c) Când cine-va, puţinii tempii după ce a băută ori a mâncaţi uă băutură ori mâncare bănuitâre, s'a, bolnăvitu cu vărsături,
ori eşire afară și a muritii curând după acesta.

durere de ânimă ,

d Când cine-va a muritii aflându-se in căutarea medicală de 6meni
carii nu possedă dreptulii d'a exercita medicina;

e) Când a muritit un copilu noi născutii a cărui nascere Sa tăinuită;
J) Când se găsesce unii cadaverit pe drumii, ori in locuri ascunse, ori
in apă.
Art. 25.

In casuri când se va face uă cercetare medico- legală assupra

unui cadaveri, mediculi-legală , afară de rapportul săi medico- legist, va
scri şi unii certificatii de verificarea morţii, care, sub-scriindu-se şi de me-

diculi verificatorit ordinarii, se va trămiie offciărului stării civile.
DISPOSIŢIUNI

GENERALE

Art. 26. Cellii multi trei dile după expirarea fie-căreea luni , mediculi
verificatorii va transmite direcţiunii sanitare, prin consiliul de hygienă
publică şi salubritate sai prin medicii primari de judete, rapporturi statistice assupra morţilori revisuiţi, cu arătarea bolelorii de carii ati muriti.

La finele annului, medicii verificatori voră trămite direcţiunii sanitare
ună tablou statistici prescurtătoru assupra tatuloriă revisiilorii făcute ini
cursul annului,

DISPOSIȚIUNI TRANSITORII
Art, 27. Până când se vorit inființa medici verificatori in communele
urbane, serviciulii acestora, se va, indeplini de medicii carii se vorii insărcina, pentru acâsta, de consiliulii medicali: superiorii, ră in communele
varale de primarii respectivi.

|

JURNALULU

CONSILIULUI MEDICALU DIN 5 MARTIV 1862 i:
st
3

INSTRUCTIU

NI

RELATIVE LA CULORILE BOMBOARELORU,

COLIVĂ, RACHIURI, ete.1)

CONSILIULU MEDICALY

În şedinţa. sea dela 14 Februarii, annulit 1862, luândii in deshatere referatulii commissiunii insărcinată da specifica culorile otrăvitore și vătămătore sănătăţii cu carii se văpsescii une-ori objectele de zahării de către

cofetari şi alții, precum și propunerea ce face d'a se intrebuința in loculii
acellora alte” culori nevătămătore: avândii in vedere chibsuirea făcută inîmacesta care privesce la măsurile hygienice ce aul să se păzescă de către

cofetari şi tote stabilimentele industriale şi commereiale carii fabrică și
vendi| objectele de zahără, şi aprobând următărele instrucţiuni, decide să
se publice, aducendu:se toti int”uă vreme rugăciune domnului ministru de

interne, da ordona celle de cuviință spre a se pune intocmai in executare.
INSTRUCTIUNI

pentru culdrea cofeturilorii, bombonelori, bziruriloră (rachiurilorii
aromatice, zaharate), colivi și altor objecte de zaharii
1. Suntu poprite culorile următâre:
Albă

Carbonatit de plumbit (stubet) oxid de zinc (culorea albă de zinc).
Gummi gultae,
plumbi.

Galbeni
|
chromat de plumbii (galbenit: de chrom)

Auripigment (rizmă, galbenă).

Realgar

oxid de

(rizmă portocaliă).

Tote

culorile ce conţenii arsenici sait plumbi.
1) Cu executarea legilorii, regulamentelor generale

varea

pubiică

și măssurilorii de assigu-

fiind insăreinați primarii, după prevederile art, 89, paragr. a) și

5) din legea communelor,
extenso.

de aceea, s'aii treeutii acesti jurnalii şi instrucțiuni in-

1
Chinovară, Mini,
plumbi,

Ro șiu
'P6te culorile ce cuprindii arsenicii » agintii viu şi

Albastru
Bergblau, Berlinerblaii, Smaltii. Tâte culorile ce conțâni arsenicii.
Verde

Şar (acetat de cupru). 'T6te culorile ce coprinâit cupruşi arsenicu. Aurii
si arginti. 'TOte imitaţiunile.
2. In loculă celloră oprite se recomandă culorile următore:
Albă
Zahariu, Amylon (scrobelă).
Galbeni

Crocu (şofranii), Saflor (şofranii sălbaticii), Rădăcină de curcumă.
lendula (galbidră), Decocti de Orleans cu sodă.

Ro

Ca-

șiu

Lemni de fernambuc (băcanii roşiu ), Phytolacca, (chermes vegetale),

Coccionela, zâmă de sfecle şi. de smeure.

Albastru

Lacmus, Indigo (lulachiii), lignum campechianum (băcanii negru), z&ma
de micşunele.
Verde

Z6mă de spanacii, amestecăturile culorilori ingăduite albastre şi galbene,
Aurii și arginti

Aură şi arginti curati,
3. Poliţia sanitară nu va face nici uă diferinţă intre objectele de zahării
destinate pentru mâncare şi flori, objecte de tragantă, etc,, destinate pentru impodobirea, objecielorii de zahării, şi nu va suferi ca să se vendă in
cofetării nici uni lucru, sub ori-ce nume, culoratii cu culori vătimătore.

4, Chărtiile ce se intrebuințăză pentru invelirea şi impachetarea, cofeţu-

rilorii sait pentru căptuşirea cutiilorii de bombone, să nu fiă culorate cu culori otrăvitore;
”
5, Imgheciata să nu zăbovâscă peste n6pte in cutiile metalice destinate
pentru fabricațiunea ei;
6. Vassele de aramă intrehuințate de cofetari să fiă sau nespoite lucide, sau bine spoite şi fără pete;
1. Cofetarii mau voiă să vândă biscuite, cofeturi saii ciocolate carii cu:
prindă substante medicamentâse.

REGULAMENTU
PENTRU

COMMERCIULU CU OBIECTE MEDICAMENTOSE ŞI
OTRĂVITORE

IN ROMĂNIA.!)

(18357)

DISPOSIŢIUNI GENERALĂ
Art. 1. Pentru aptrarea publicului in contra otrăvirilori, inveninărilori:
voluntarii şi accidentali, precum şi pentru mărginirea căutării bolnavilorii

prin omeni neindrituiţă de 2, exersa medicina, venderea substanțelorii medicamentâse şi otrăvitore nu se va permite de câtă farmacistilori şi materialiștilorii indrituiţi.
Afară de farmaciştil şi materialiştii recunnoscuţi de către direcţiunea

generală a
merciu cu
insemnate
Art. 2.

serviciului sânitari, nimeni nu este în drepti a face unii comsubstante medicamentsse şi otrăvitore, cu excepţia ohjecteloră
la capit. IV, art. 202).
Fabricile chimice o alte stabilimente carii producit materiale

otrăvitore in privinţa, commerciului

cu productele

loră,

se vori

privi ca,

materialiști, supuindu-se pe duă parte disposiţiunilorii acestul regulamenti,
6ră de aliă parte elle vori pâdi t6te regulile Îyeienice ce autorităţile sanitare competinte (consiliulii de hygienă publică, medicii primari de districte),

vori ordona in interessulu lucrătorilorii din acelle stabilimente şi all publicului.
Art, 3. [n acelle locuri unde nu se află farmacii publice, medicului (doctoruli ori licenţiatulii in medicină, magistrul in chirurgie), este in drepti
ca să prepare singurii medicamentele pentru bolnavii aflaţi ini căutarea lui.
PARMACIŞTIĂ

Art. 4. Regulile ce aii să pădescă farmaciştii la expediarea medicamentelori şi substanțelori otrăvitâre, suntii celle stabilite in regulamentulii
farmaceuticiă annexafii pe lângă taxa farmaceutică.
MATERIALIŞTII

Art. 5. Nimeni nu vaputea exersa negociuli ca materialistii (droguistiă),
care nu possedă matricula, de materialistă din partea, direcțiunii generale

a serviciului sanitari.
1) Veai notița precedentă combinată eu art. 21 din acestii regulamentii.
2) Acâstă trămitere, fără să se arâte unde, este uă lipsă de explicațiune. Trămiterea ' insă nu pote îi de câtă la regulamentul farmaceutică la care este an-

nexati tabloulă de feluli și taxa medicamentelorii.
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Art. 6. Nu se vori matricula ca, materialişti de câtă 6meni carii vorit
insuși cualităţile următore:
a) Să aibă drepturile civile şi să nu fi fostii nici uă-dată ossândită pentru cause criminale infamante ; “6ră la casii dâca este străini să se suppună.

printr'uă declaraţie inscrissă şi legalisată de jurisdicţiunea ţărrei în toti ce
privesce commerciuli săii de materialistiu;
b) Să scie a ceti şi a scri românesce ;
Nu este destulă că să scie numai a sub- -semina numele său;

c) Să dovedâscă inaintea unei commissiuni numită ad-hoc de direcţiu-

nea generală a serviciului sanitară că possedă cunnoscințele de farmaco-

gnosie,
Art. 7. Pentru materialiştii deja existinți se va accorda termenulă de 3
luni de dile, a incepe de la publicarea acestui regulamenti pentru indeplinirea disposiţiunilorii art. 6.
Art. 8. Dâcă după trecerea de vă săptămână de dile după mortea unui
materialist, mostenitorii nu vori administra arogueria printr unii alti
materialistu recunoscuti şi matriculații, se va retrage concessia şi se va,
inchide drogueria.
Art, 9. Materialiştii aii voiă aţâne şi vinde tote materialele crude din
carii se facă medicamente in starea lori primitivă, preparaţiile chimice
crude şi nelucrate, extracturile plantelori străine , plantele (rădăcini, flori,

îrunde, fructe) simple şşi neamestecaţe cu mai multe feluri, tote substantele otrăvitâre crude ttehuincidse pentru stabilimentele industriali şi pen-

iru meseriaşi aflaţi in reionulă droguerii respective şi tâte culorile (văpselile, boelele) crude Şi preparate.

Art, 10. Materialişti! suntu opriţi a ţene şi a vinde medicamente compuse, lucrațe in țorră ori introduse gata din străinătate şi medicamente
secreie,
Art, î4. Nici ună materialistii nu va putea să vendă substanțele medi-

camentose cu paralâculu, ci numai in cătăţimi mai mari, adică:
Balsamii de copaiu (copaiva) cellu pucinii.

, 4

Cubebe
....
Cantharide (gândăcei). ............
Foidesenă., ......
loduri de potasă (kalihydroyodicum) « . .
Ioduri de natrum ....,...... aa
Nitrații de arginti (petra iadului) .. . ..
Oleiii de pesce (oleum jecoris Aselli). « . .
Preparatele de chinină şi chinină pură « . .

.
.
.
.

libră,

1 libră;
4 uncii;
6 uncii;
4 uncii;
& UDCiĂ;
tunciă;
Glibre;
:/, unciă;

Sulfatăi de magnesiă (sare amară). . .«
„ tlibră;, — şi celle-l-alte
substanţe medicament6se totu in acestă proporţiune.
Art, 42, Substanțele medicamentâse carii nu se intrebuinţediu in în-

dustria usitată la noi in țerră, materialistii nu le vorii putea, vinde Ia nimeni
afară, de farmaciştii. reccunoscuţi.
Art. 13, Substanțele otrăvitore, materialiştii nu le vori putea vinde de
câții la farmaciştii şi ia fabricanţii ori messeriaşii carii le intrebuinţeză in
industria ori messeria, ce exers6ză.
Art, 14. Fie-care materialisti va țene unii ossebitii registru snuruitil
$
şi legalisati de către autoritatea sanitară (mediculii şef, vice- -preşedintele

consiliului de hygienă publică, medicul primarii ali districtului), pentru
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materialele medicamentâse şi otrăvitâre, in care va inscrie cuantităţile
acellorii substanțe cumpărate şşi vendute, arătândăi anume de către cine şi
când le-aii vendulii, adeverindii şi comperătorulă prin subscriere in condică
subsemnândi singuri ori, nesciindă carte, prin marturi.
Art, 15. Substanțele otrăvitore şi medicamentose se vori ţâne in dulapuri ori câți de bine “inchise, şi materialistulii va purta grijă ca otrăvurile
să nu se amestece cu alte matoriale, mai cu ossebire cu comestibile.
Art. 46. Se vorii intrebuinţa, ossebite cumpene (balanţe) şi măssuri
pentru substanţe otrăvitore. Materialistulă va ingriji ca, balanţele, mă&ssu-

vile, tote ustensilele şi alte objectecarii vinu in contactă cu substante otrăvitore să se țenă curate.
Art, 47. Fie-care droguistii (materialistia) este responsabili pentru executarea acestui regulamentă de către calfe şi ucenici (practicanți, elevi) șiş

pentru ori-ce abatere de la dânsulă, insuşi materialistuli se va suppune
la, amenda legiuită.

Art. 18. Pentru ori-ce abatere din acestii regulamenti, materialistulit
se va suppune, pentru prima, 6ră, la uă, amendă de lei 500 cursulu fiscului,
la, a, duoa 6ră de lei 1,000 şila.a treia Gră va perde dreptulă de materialist,
retrăgendu-i-se matricula.
BĂCANIĂ

Art, 49.

ŞI ALŢI ASSEMENEA

COMERCIANȚI

Băcanii şi alţi negoţiători carii au prăvălie (dughenă) suntit

liberi a vinde materialele următâre carii suntii de neapărată trebuinţă pentru exersarea diferitelorii messerii şi industrii:
Acid citric, acid tartaric, alumine (pstră acră), amoniu moriatic (țiperigă)
borace, camforă, coccionellă (cârmăâzii), feri sulphuric (calaican), terbentina, tote parfumurile neamestecate cu substanţe medicament6se.

Alte materiale medicamentâse, afară de celle enummerate in acesti articolă, nu se potii vinde de către băcani ori alţi commercianți

carii Wait

dreptulii de materialişti.
Art. 20. Ori-ce abattere în contra acestui regulamentii commissă de
către băcani ori alţi commercianţi carii nu sunti immatriculaţi ca maferia-

liști, se va pedepsi

pentru prima, ră cu arestii de una până la duoă

dille, pentru a duoa 6ră cu arestii de trei dille, 6ră pentru a ireia dră se
vorii da in judecată correcţională.
Art. 21. Se vorii confisca t6te materialele otrăvităre ortmedicamentâse,

afară din celle numite în art. 19, ce se voră găsi la unii băcani ori alti
commercianti care nu este in drepti a le vinde.
Materialele confiscate se vorii vinde, şi banii ce voră resulta se vorii vărsa.
in Cassa, municipalităţei ori a communei unde Sai confiscatii.

Art. 22. Suntă opriţi a vinde substânţele medicament6se coprinse in
art, 19, toţi acei carii mai dughene (prăvălii) fixe precum:

mămularii,

pocceagii, colportorii carii se preumblu cu marfă de la ună loci la altul,
şi acei carii, fără Wa, avea uă prăvăliă, expuniu spre vândere marfa lori pe
Îa locuri publice şsi pe la bâlciuri (6rmarocuri).
Contraveniţii se vorii pedepsi cu confiscarea, acellorii objecte şi inchisorea de duoă dille.
ci
Art. 23. Regulamentulii existenți intracesta, rămâne desființat.
sa
ODODOL DER
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CAPITOLULU |.
CONCESSIA DE BĂRBIERI,

Art, 1. Concessiunile pentru deschiderea bărbieriilorii se voră da in

raidnele consiliurilorii de hygienă publică şi salubritate de câtră acelle con-

siliuri in celle-alte orașe, terguri şi commune, de către medicii primari ai
districtelori şi nu voriă fi valabile de câtii pentru raionulă autoritătei sanitare care le-a dati, adică concessiunile date de către consiliulii de hygienă
publică şi salubritate in toti oraşulii unde residă acellii consilii ; celle-l-alte
concessii in totu districtulu.
Art, 2. In raionulu oraşelorii unde se află unii consilii de hygienă publică şi salubritate, concesiunile date de mediculă primară allă districtului nu suntă valabile.
Art. 3. Autorităţile sanitare de uă dată cv. emiterea concessiei vorii şi
insciința dregătoriile poliţienesci, anume in capitală și in oraşulii Iași, prefectura poliţiei; in celle-l-alte oraşe şi commune, prefectura, districtului.

Art, 4. Nu se va da nici uă concessiă de bărbierie persâneloră carii nu

possedi dreptulii de a exersa mica chirurgiă, sub cuvântii că se voră măy-

gini de a rade şi de a tunde; prin urmare nimenea nu va putea. deschide
prăvăliă de bărbieriă fără ca să possede cualităţile prescrisse in capit. II,

$ 9 şi 11 allu acestui regulamentii.

Art. 5. Fie-care autoritate competintă de a da, concessiă de bărbieriă
va forma câte ună registru-matriculii pentru inscrierea atâtă a tutulor băr-

bierilorii din raionulii respectivii, carii după legi şi regulamente astă-di in
vigore, possedii dreptuli de a avea, prăvălie de bărbieriă, precum şi acellora carii acum inainte voră dobândi concessia de bărbierie. (Se inţelege
deră de sine că regulamentuli: nu este retroactiviă).

Registrulă-matriculi va conţâne No. corentă, numele şi prenumele, vârsta, religia, locul nascerii, protecţia bărbierului, annuli, luna şi diua matriculării, ar&tarea actului in virtutea căruia Sa matriculati şi loculu pentru care”i s'a, datii concessia, modelului alăturatii 2)
„Art. 6. La darea concessiei, fie-care bărbieră va primi unii certificati
coprindendă unit extractii din faqia respectivă a registrului-matriculă, sub1) Veqi notița de sub jurnalulii consiliului medicali,
onelorii, eolivi, rachiuri, ete.

relativă la

culorile bom-

2) Nu sa vedutii nici unii model alăturatii la acestii regulamentii, şi de aceea
nu s'a trecuti aci.
:
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concessia şi inzestratii cu sigisemnată de autoritatea sanitară care “i-a daţi
ea.
Jiul autorităţei acelle
ii) de bărbieri şi ucenicilori
Art. '7. Imatricularea calteloriă (adjutârelor
re.
sanita
nu este de competința autorităţilori

CAPITOLULU II.
DOBENDIREA CONCESSIEi+
vorii adressa inscrissi
Art. 8. Candidaţii pentru dobândirea, concessiel
concessia prin petiție
da
a
de
tinte
compe
cererea loriă autorităţei sanitare
sub-scrissă de insuşi peti ionaruli.
lă cursulii speciali pen
Art. 9. Candidaţii caril a frequentatii in capita
poti priimi concessia
re,
sanita
niei
compa
tru bărbierii şi pentru sergenţii
ipateloră-Unite-Române, pe
de bărbierit in ori-ce raionii sanitarii allii Princ
inaţi cu predarea acellui
insărc
basa certificatului din partea professoriloră
succesii şilegalisatii
bunu
cu
nulii
exame
i
cursi, constatătoră că aii' depusi
iului sanitari.
de către direcţia generală a servic
de hygienă
unde midlocele o vori permite, consiliurile

At. 10. Acolo
spital allii raionului lori curpul lică şi salubritate vorii organisa intrunit
erilori şi infirmierilori, susuri sistematice pentru invăţiământulii bărbi ale.
gener
iei
puindi programa, la aprobaţia direcţ
cursulii speciale de mica chiArt. 11. Candidaţii carii mai frequentatii
trei anni ca călfi (adjutore) la uni
rurgie, carii insă ai servitii cellă pucinii
spital publici ca infirmieră,
hărbieri concessionatii, şi 6 luni inteunii
nieri (gard-malad) întruni
infiri
ca
oră cari! ai. serviti trel anni numai
rit după depunerea cu buni
spitalii publici, potii primi concessiade bărbie inaintea unui jurii convorgie
succesii a unul examenii din mica chiru
de a da concessia, şi in recaţii ad-hoc de către autoritatea competentă
sidenţa acellei autorităţi.

CAPITOLULU Il.
DESPRE EXAMENULU DE BĂRBIERU,

ori pe anni, in pri:
Art, 12. Examenulii se va, face numai de duoă
mă-vâră şi in tomnă.
ne de trei medici. —
Art. 13. Juriuli pentru examenu se va compu
bolnavului, ori la capatul
la
adică
Rxamenulii va fi oral şi practicii,
i, dintre carii cellu puţini una,
daveril şi se va compune de 2 ori 3 chesti
tarea unei manipulaţii ori operaţii
cu aplicaţia practică, anume cu execu
pentru uni candidatii nu va puii
intreg
din mica chirurgie. Examenul
tea, dura mai multii de cât 45 minute.
intrebări de câtu assupra
Art. 144. Nu se va putea face candidatului
chirurgie de doctorulii G.
Mica
«
objectelorii carii sunti tratate in opulii
A. Polizu, Bucurescă 1839.»
juriul
Art. 15. Candidaţii carii pait satisfăcută

examinatori nu se

după trecere de 6 luni.
poti presinta la unu alu duoilea exameniă șide lacâtă
nii intw”unii raionii,
exame
respin
fosti
ai
Art. 46. Candidaţii carii
raioni inainte de
altă
ii
nu se poti presinta la unii alţii examenii intrun
sfărşitii se va
care
u
pentr
ii,
a repeta examenuli in raionuli cellii Pântăi

cine şi când aii fosti
insemna, pe actele presintate de candidați de către
respinși.
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CAPITOLULU IV.

COMPETINȚA BĂRBIERILORU
Art. 17. Concessia de bărbierie dă possessorului ei dreptulii de a exersa

mica chirurgie.

Art. 18. Bărbieril suntu

competinţi a executa manipulaţii şi operaţii

din mica chirurgie, insemnate mai josă, după ordonanția specială inscrissă
şi prescrissă in limba română de către unii medici care possedă dreptuli
de a exersa arta medicală in ţârră şi anume:
Venesecţii.
Aplicări de _visicători.
Aplicări de lipitori.
a
cataplasme și foa
venduse.
mentaţiuni.
Primenirea fontaneleloră
a
pansamente, banLegarea şi schimbarea, se-

dage şi legături.

toneloră.

Legarea şi primenirea rănilori.

Aplicarea de clistire şi injecții.
Scoterea măselelorăși dinţilorii
Tragerea, ungerea, şi frecarea.

Aplicări de moxe.
Art. 19. Bărbierii sunt opriţi a deschide abscesse şi fontanele, a trage

panglice

(setone), a vaccina (altoi), a aplica catetherulii şi a face orl-ce

altă operatiă care nu este menţionată in $ 18.
Art. 20.

Călfile (adjutore) nu suntii in dreptii de a executa, manipu-

laţii şi operaţii din mica chirurgiă, de câtă in presența şi sub responsabilitatea, bărbierului concessionatii,
Art, 21. Ucenicii de bărbierie nu potit executa manipulaţii și operaţii
de mica chirurgiă sub nici uă condiţie.
CAPITOLULU V.
DATORIILE BĂRBIERILORU

Art. 22. Fie-care bărhierii va țâne in prăvălie instrumentele trebuin«ci6se in bună stare si in numărul suflicientii anume:

a). În capitală și în reședințele prefecturelorii de districte.
3 lanţete de luatii sânge.

3
2
2
î
1

şnepuri
şnepuri
clistire
clistirii
clistiră

de luati sânge.
de venduse cu 24 sticle de venduse.
mari,
midlociu.
micu,

1 Vasiu de măssuratii sânge cu insemnare de unciă.

d). În celle-alte crașe, terguri și tergușore.
2 lanţete de luati sânge.

2
1
î
4

șneperi de luati sânge.
sneperii de venduse cu 12 sticle de venduse.
clistiri mare.
clistiri micu.

1 vasu de măssuratii sânge cu insemnare de unciă.

Art. 23. Fie-care bărbieri va, ţene în prăvălie toti-la-una cellu pu-
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qinii 200 lipitori de qualitate bună, pe carii le va vinde cu prețuli fixati
prin procesulu-verbală ali. consiliului medicală superiorii No. 330, din 5
Tuniti 1863, aprobată prin inaltulii apostilii ali Măriei Selle Domnitorului,
din 4 Iuliii annuli curentă şi publicati in Monitorulii medicali No. 21,
din 95 Iuliit 1863. Vremelnicesce se ingădue No. de 100 lipitori ca obligatoriii, acolo unde medicii primari o vorii găsi de trebuinţă.
Art. 24. Bărbierii se voră supune visitaţiunilori periodice ce se vorii
face de către autoritatea sanitară a raionului lori, anume de către medicii
de arondismentii, medicii de orașe, medicii primari de districte şi consiliurile de hygienă publică şi salubritate, spre a se constala, dâcă țene lipitori şi instrumente in qualitate şi quantitatea prescrissă.
Art. 25. Bărbierii vori fi datori să vină in adjutorulă bolnaviloria in
ori-ce oră de di ori de nopte, indată după ce vori (i chiămaţi spre a exe-

“cuta celle ordonate de medici.

CAPITOLULU VI.
PENALITĂŢĂ ŞI RETRAGEREA CONCESSIEI
Art. 26. Ori-ce abattere a bărbierilorii din regulamentuli: de faciă care
nu este supusă la uă pedâpsă mai mare

prevădută prin codului penali,

se va globi pentru prima Gră cu lei 50, pentru a duoa, 6ră cu lei 250, 6ră
pentru a treia 6ră cu inchiderea prăvăliei pentru ună termenii mărginit
de 4 până la 5 luni. Bră in casulii când bărbierulii nici atunci nu se va
!
indrepta, ?i se varetrage concessia pentru toti-da-una,
Art. 27. Ună bărbieri care va fi supusi viţiului beţiei, ori care va
committe erori de arte in exerciţiul micei chirurgii, i se va retrage concessia pentru unii tâmpi mărginitii duă lună până la 5 luni, şi in casulu
decă nici atunci nu se va indrepta ?i se va retrage concessia pentru totild'a-una. Assemenea se va retrage concessia unui bărbierii pătimaşi de
epilepsie pentru uni tempă mărginită, până la redobândirea sănătăţii
s6lle.
Art. 28. Penalităţile şi retragerea concessiei menţionată in $ 26 şi 27,
se vorii hotără de către autoritatea sanitară de la care a emanati con-

cessia pe basa, unui procesii-verbală incheiaţu de densa, care se va supune la aprobaţia, direcției generale a serviciului sanitari.

Art. 29. Banii adunaţi din giobele prevădute in $ 26, se voru vărsa

in cassa municipalităţii ori communei in raionuli căreea s'a commissă abat-

terea.
CAPITOLULU VII.
CORPORAȚIA BĂRBIERILORU

Art. 30. In fie-care oraşii ori tergii bărbierii poti forma uă corpora-

ție (stărostie) pentru cultivarea interesselorit lori commerciali şi pentru
adjutorulii reciprocii, alegândii unii staroste (capulii corporației) care se

va, intări de către autoritatea medicală competintă, de a da, concessia de
bărbieriă in raionulii respectivi, in inţelegere cu prefectura, districtului
(în Bucuresci şi Iaşi cu prefectura poliţiei).
Art. 31. Autorităţile sanitare mai dreptulii de ase amesteca in affacerile interi6re alle stărostiei bărbierilori,.
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Art. 32. Immatricularea călfilorit Şi ucenicilorit este de competința, stărostiei (capului corporației). Autorităţile sanitare suntii competinte de a
revisui registru-matricula stărostiei in care sait inscrissit călfile Şi ucenicii.
CAPITOLULU VIII.
DISPOSIŢIUNI

GENERALE

Art. 33. Regulamentulu de faciă se va pune in lucrare cu incepere
de la 1 Ianuariu 1864. Consiliurile de hygienă publică şi salubritate şi
medicii primari de districte suntii autorisaţi să modifice art. 52 1) acolo unde

.

se va cere trebuinţă.

INSTRUCTIE
PENTRU

TĂMĂDUIREA

DURERILORU DE GURĂ ŞI DE
LA VITELE CORNUTE ?)

PICIORE

(1 86 4)

Dobitoculii bolnavi şede intristată cu capuli lăsati in josit, celle cornute şediu mai multi culcate, şi se sc6lă numai după uă mare silinţă schio-

,

SIMPTOME

de uă răsuilare ferbinte, ai forte pucină poftă de mâncare, le place să
țină gura in apă, Tumegarea lori este saii cu totulii oprită sau forte slabă, se balegă vertosii sau in urmă cufură. — Gingiile, cerului gurei,

mărginile limbei și une-ori chiar t6tă limba până in gătu se află acoperite cu nisce brobâne de mărimea meiului, de uă culdre albă saii galbenă,
schimbarea, culorei acestorii brobâne in cea venătă saii micşunea, dovedesce pericolulii cellu mare, când atunci incepi a se mări, ajungând mai
târdiu la grosimea mazerei și chiar a bobului

in care se află uă, materiă

conformit cul6rei lorii.
,
In t6tă vremea, acâsta, dobitoculii perde multe balc, gura lui este plină de spumă, bea adesea ori, deră puţinii de-uă-dată, nu mănâncă, nu
rumegă, şi după mare suferinţe more in 10, multă până la 12 dile, când
apoi şi bâla a luati unit caracterii fârte molipsitorii.
1) Aci este uă errdre de tipară în textulii originali,

căci neessistândii articolit

52 in acesti regulamentii, urmedă ea trămiterea să fiă la ună altii articolit, cum

de exemplu: 12, 22 sai 32.
2) Vedi notița de sub jurnaluli
Sneloră, colivă, rachiuri, ete,

consiliului medicali,

relativii la , eulorile bom-

a

pătândi. Pelea lori este uscată, ptruli sbârcitii, ochii roşii innecaţi in lacrămi, părțile gurei sunti ferbinți şi emitii uă mulţime de hale insogite
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GURA
Gura este totii-da-una atâtii de sigură sub uă privighiăre şi uă mani-

pulaţiune bună, in câtii multi in 4 până la 6 gile se şi timăduesce bla.

Avendiă dobitoculi căldură, şi fiind membranele guret roşii, calde,
răsuflarea, ferbinte şi bătaia inimei abia simţitore, cere trebuinţa a i
se lăsa, din vena jugulară ceva sânge, afară de animalelele slabe și prostit

nutrite; după lăsarea de sânge menţionată, se va da pe din năuntru spre

xcorire:
Ia salitră curață 12 dramuri;
Sulfatii de potasă (sarea induoită) 24 dramuri,
Decocțiunea (demă) de rădăcină de nalbă 1 oca;

Mestică bine şi dă dobitocului pe gătii Wuă-dată,
Apoi se va lua, uă mână de făină de secară, uă linguriţă de sare m&runtă, oțeti tare de vinii câtit va cere trebuința,

ca să fiă uă cocă mai

subţirică, şi prin adjutoruli unui pămătufi muiaţii intr'acestă composițiune se va freca gura dobitocului bine de tret ori pe di. Spirgându-se
băşicuţile printracestii midlocii urmati 2 sai 3 dile celui multi, bla
nu mai cere altii remedii de câti spălarea gurei animalulul bolnaviu totii
prin adjutorulii unul pămătufi: curati: cu apă de varii, care se va găti
cum urm6ză:

.

Ta vari nestinsii | oca,;
Apă de puţi 15 oca.
Stinge/li şi după ce se va fi limpeditii licuidulii strecurati se va conserva, in sticle bine astupate.
In lipsă de apă de varii, folosesce şi dâma de jaleşii saii uă ferlură a
câjei de stejari tenără, sau in fine apă cu petră acră.

La întâmplare când băşicuţile menţionate vorii avea uă culore vânătă,

se va intrebuinta in loci de oţetă, acidii de sare diluată (acidu hidroto-

ricii amestecati cu apă), avendu in vedere ca să nu fiă mai acru, de câtu

ca să strepedâscă dinţii gustătorului.

Hrana, să consiste de tărâţe, mălaiă sait uruială muiată cu apă pugini
sărată, mai târdit cu fânii Dunii, odihnă şi curăţenia suntă până inta
tâtii necesarii , în câtiu fără acâsta dobitoculii va redobândi forte anevoiă
sănătatea sea anteridră.
MESSURILE

MEDICO-POLIŢIENESCI

Animalele bolnave trebue despărțite cu totuli de celle sănătâse si chiar
Gmenii ce caută celle bolnave să nu se apropie de celle sănătose. Murdalăcurile precum băligaruli, urina, balele şi celle-l-alte se vor rini in

tâte dilele şi se voru arde.

DESPRE

DUREREA

DE PICIOARE

Fiind că aprinderea unghiilorii (Paronicha) care s'a intins acum intre

vitele mari cornute şi între cai, se vede a fi numai uă bolă secundară a
durerilorii de gură, şi se aretă mai multi la călcâie şi forte rară la corona unghiilorii, drepti aceea recomandămit că uă-dată cu căutarea du-

rerilorii de gură să fiă bine căutate și unghiile; unde se va găsi pe den-

sele purbie, trebue Wântfii bine spălate cu leşie şi apoi cu oţetii tare

amestecati cu apă de varii intruă cătăţime de uă potrivă, in fine legate
cu câlți, cârpă sait pele, astii-felti să fiă ferite de contactii cu murdăriile.
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Unde purdile sarii fi înmulțită prea, şiari f cum-va şi puturose, se intrebuinţeză:.cu folosi. untii-de-nefti cu .câlți. sai bumbaciă, întrebuințându pe lângă acesta spălătură cu demă de stejari, de. 'cucută sai de
salciă pletâsă, cell puţinii de duoă ork pe di.

Aceste instrucțiuni fiind incuviinţate de consiliulă medicală in şedinţa

sea de la 20 Decembre, să se tipărescă. spre a fi impărțite atâti la to
amploiaţii administrativi, câtă şi pe la tâte commissiile sanitare de .prin
districte, spre intocmai executăre.
DODI
DIIIR

LE GE
INFIINŢAREA CURȚII DE COMPTURI
(1864)
DESPRE

COMPETINŢĂ

Art. 15. Curtea este insărcinată cu cercetarea şi hotărârea socotelilorii atingătâre de veniturile thesaurului, cassieriilorii generale de județe, regiilor şi alle administraţiiloră contribuţiunilorii indirecte, precum
Şi incheiărea socotelilorii atingătore de cheltuelile făcute de toți agenţii

comptabilt.
Veniturile şi cheltuelile, fondurile şi incăssuirile speciali ce isvorăsci

din budgetele judeţelori confirmate de şefuli Statului, precum şi cercetarea şi liquidarea, socotelilorii casselorii” communale, municipale șși districtuale, suntii assemenea de competința curţii.

Art, 16. Comptabilii de ori-ce ramură a administraţiunii vori fi datori
a depune socotelile lorii atății pentru veniti câtii Şi pentru cheltueli,

la

grefa curţii in termenii de trei luni după expirarea. fie-căruia exerciţii
annualit.
Art. 147. Comptabilii carii la, termenile arătate in art. precedinte, nu
vorit depune socotelile, se vorii chiăma. spre infăcișare inaintea curții şi
dâcă indreptările loră nu se vorii găsi valabile, se vori ossândi la uă
amendă egală cu retribuţiunea lori de la uă lună până la trei,
Curtea va putea la uă “întemplare să câră de la guverni suspendarea,
lori pe acellaşii termenii sai şi chiar destituirea lori.
DESPRE FORMA VERIFICĂRII SOCOTELILORU ŞI DESPRE HOTĂRARI
Art. 29. Una din secţiuni va cerceta toti ce privesce la, venituri şi
credite, precum şi la licuidarea compturilorii administraţiei generale. și

administraţiiloriă districtuale şi communale, şi exercită coniroluli săi assupra tutulori comptabililorii acestorit administrațiuni.

Incheiărea, comptu-

rilori el se va, depune curţii prin rapportulă ce “va, statua assupra lori deÎnitivii in adunarea generală.
Art. 361).

Când judecata curţii se va, attinge de unii comptabili, jur-

1) Acesti articolii trebue să se combine

cu următorul

articolă 59.
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naluli chibsuirei selle va lămuri, d6că comptabilulă este răfuitii sau decă,
rămâne datori,

şi la acesti din urmă

casii va hotără m&ssurile de exe-

cuţiune şi de implinire, precum şi țermenulii in care trebue a, se implini
Danii.
In acestit casi curtea "şi va, da totii-b'auna hotărârea, ei in formă de

sentinţă și acestă, orânduială se va păzi şi la casulu când curtea nu va in-

NOTITA

PRE-

cuviința “uă, cheltuială ordonată şi făcută de un ministru sait de uă altă
administraţie.
Art. 59. Formula executorie a hotărârilor curţei va, fi redigetă,
asti-feli :
«Noi (Numele Prințului Domnitori) din gracia lui Dumnedei şi
voința Naţională Domni României;

«la toţi de faciă şi viitori sănătate;

COMBINATIUNEA DUPA
CEDENTA

«Curtea de compiuri a datu următărea hotărâre: »

Copia hotărărei.
«Pacemii cunnoscutii şi ordonămii la toţi agenţii competinți de a,
pune in executare acestă, hotărâre, şi la toi comandanții şi ofliciărik
poliţienesci de a da, concursulii lori când 'vorii fi legali 'ceruţi.
|
« Spre incredinţare, hotărârea de faciă s'a sub- -scrissui de preşedintele curței şi de greflieriă. »

DESPRE AGENŢII

COMPTABILI ASSUPRA CĂRORA
ARE JURISDICŢIUNE

CURTEA

DE COMPTURI

Art. 38. Suntil justiţiabili de curtea de compturi:
I. 'Toţi cassierii generali ai judeţelorit şi ai plăşiloră ;
II. Toţi şefii biurourilorii carii primescii totii-duă-dată şi funcțiunile de.
cassieri pe "lengă acelle biurouri ;
HI. Toţi cassierii de regiment saii de corpuri speciale, precum

siş offi-

ciării comptabili atasaţi pe lângă vruă administraţiă militară şi carii ati
uă mănuire de bani “publici.

IV. 'Toţi economii de spitaluri, monastiri și aşedăminte de bine-faceri.
V. Toţi cassierii municipali ;
VI. Toţi primitorii de bani din administraţiunea veniturilori indirecte.

LEGE
ASSUPRA

COMPTABILITĂŢII GENERALE A STATULUI! ).
—

(186

4)

BUDGETULU GENERALI ALLU STATULUI

Art. 2. Tote veniturile Statului şi cheltuelile neaperate spre indeplinirea ossebitelorii serviciuri aşedâte conformi legilorii, trebuesci! autorisate pentru fie-care anni, de uă lege anuală de finance și formeză bud-

|
getulu genevalu ali Statului.
'Tâte veniturile se trecii în budgetulii veniturilorii in intregimea lori,
după legea specială a fie-căruia impositii, 6ră urmândi nevoiă a se mo-

difica câtimea unui imposiţii, acesta, se va face mai ântâiu prin uă ossebită lege privitore anume pe acellu impositii, şi atunci numai se va, putea
trece in budgetii cu acea, modificare.
Tâte cheltuelile precum și acelle occasionate cu implinirea dărilori,

se trecii in budgetuli cheituelilorii.

Art. 4. Sunti considerate ca făcendii parte dintruni exerciţii serviciile făcute şi drepturile dobendite atătii pe sâma Statului câtu şi pe
s6ma creditorilorii sti in cursulă annului pentru care este făcutii budgetulu respectivi.
Fie-care anni financiari incepe la 1 Ianuariu

şi se termină, la 31 De-

cembre acellaşii anni.
Cu tte scestea, durata periodului in care trebue

a se indeplini t6te

factele de venituri şi de cheltueli alle fie-cărui exerciţii, se prelungesci:
a) Până la 1 Februariit după finele annului financiari respectivă pentru a indeplini, in limitele creditelorii deschise, serviciulă materialului, a
cărui executare incepută nu Sar fi pututi. indeplini inaintea ultimului
Decembre pentru cause de forţă majoră sai: de interessii publici, carii
cause trebue a fi enunţiate prin uă declaraţiă a ordonatorului, annexată
pe lângă ordonanţiă sau mandatii;

5) Până la 31 Iuliit pentru liquidarea şi ordonanciarea summelori da- torite crediteloriă;
c) Până la 30 Septembre, totii după finele annulut financiarii respec1) Acâstă lege sa modificati în mai multe părți şi astă-feli modifieată s'a
trecută aci—Articolii inseraţi privescii la disposițiuni generale assupra budgetului
xeniturilorii, eheltuelilorii, darea socoteliloră, ete,, carii trebueseii a se eunnosce
atâtii de comptabilii municipalităţilorii în speciali, câtă și de primari in ordonantiarea cheltuelelori budgetare, fiindii țânuți a se conforma legei de comptabilitate

atâtă după art. 116, câtă și după alte
mitatea, acestui articolii.

dieposiţiuni luate de guvernii in confor
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tivii, pentru a complecta t6te operațiunile relative la strângerea,şi la pla-

ta cheltueliloră.

VENITURI

Art. 20.

Ori-ce contribuţiuni directe sai indirecte, altele de câtă acel-

lea carii sunti autorisate de legile de finance, sub or. -ce titlu sai ori-ce
numiri sai impliniri, suntii cu desăverşire oprite.
Autorităţile carii aru ordona, implinirea lorii, funcţionarii carii arii face
repartiţia lori, precum şiș listele şi tarifele, şi in sfârşitii toţi funcţionarii
publici carii aru săverşi implinirea unorii assemenea dări nelegale, se
voru da sub judecatăşși se vorii pedepsi după legi.

Eră pers6nele carit vor fi plătiți, decă, nu li s'arii innapoia, indată
aceea ce aii dată, vori putea in timpit'de treianni să'şi c6ră banii innapoi,
de la ori-ce funcţionarii public, ce va fi ordonati sali făcutii implinirea.;
şi nu voră avea, trebuinţă spre

a'şi exersa, acțiunea lori inaintea tribu-

nalelorii de nici uă prealabila autorisațiune a guvernului.
CHELTUELII,.

Art. 45. Tote tocmelile in numele Statului se vori face prin concurență
şi publicitate.
Art. 46. Se vorii putea insă face tocmeli prin bună invoire:
1 Pentru predările, trasporturile şsi lucrările a cărori! cheltuslă nu va
covârşi summa de lei 10 mii, saii d&ca va fi vorba Wuă tocmâlă făcută
pentru cinci anni, a căreea cheltui, annuală nu va trece peste summa de
lei irei mii;
2 Pentru ori ce predări, transporturi sai lucrări când imprejurările
vorii cere ca operaţiile guvernului să se tene secrete.

Aceste tocmeli trebue mai ântâiii să fiă autorisate de Domnitori după,
uni raportii speciali;
3 Pentru objecte a cărorit fabricaţiune este exclusivii proprietatea cu

brevetu de invenţiune saii de imporiaţiune a cellui ce le are;
4 Pentru objecte carii nu s'arii putea; găsi de câți la uă singură pers6nă.

5 Pentru lucrările şi objectele de artă şi de precisiă, a cărora, executare nu se va putea incredinţa de câţu la artiştii incercaţi,
6 Pentru exploatările, fabricările cariinu Sarii fi făcută de câtu caprobe;

7 Pentru materiale şi producte de hrană carii, după natura lori parti-

colară şi specialitatea intrebuinţărei la care sunti destinate, vorii fi a se
cumpăraşi alege in locuriie unde se produci, sai carii vorii fi a se preda de către insuşi producători fără midlocitori;
8 Pentru predările, transporturile sâii lucrările carii nu voră fi dobendită la licitaţiă nici uni pregiii, sai in privinţa, cărora, se vori fi propusi
preciuri ce nu puteau fi primite,

9 Pentru lucrările acellea carii, in casii de urgenţă evidentă provocată
de imprejurări neprevădute, nu vori pulea suferi adăstarea termenilorii
de licitaţiă.
Art. 47.

In casti

când

uă tocmâlă ce va fi de. natură a se face prin

concurenţă și publicate, nu S'arii putea realisa din lipsa de oferte sait
din exageratia preciurilorii propuse, va trebui să se facă uă nouă incer1) Aci intru şi formele licitaţiunilorii.
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care de licitaţiă, intr'unii termeni minimum de la 15 la 30 dile, eră pentru licitaţiile mal importante carii ară trece peste summa de una sută 'mii
lei, acelli minimum va fi de duoă luni de la data publicaţiunel.

Art. 48. In casii când predările ce vori îi a se da prin licitaţie nu
voră fi de natură a găsi in ţ6rră uă concurenţă indestulătâre pentru a
garanta preciurile celle mat av antagidse, publicaţiunite se vorii face şi in
străinătate.

Art. 49.

In condiţiile aşedete la inceputii se voriu determina, natura

Şi importanţa garanţiilorii ce contraccii sai antrepenorii vorii fi datori a
infăcişa, sai pentru ca să fiă primiţi la licitaţie, sau pentru ca să assigu-

reze indeplinirea contractului. Elle vori determina assemenea acţia ce administraţia va, exercita, assupra acestori garanţii in casă de neindeplinire

a contractului.
Art, 50.

Insciinţarea despre licitaţiile ce voră fi a se țâne se va pu-

blica, afară de casurile de urgenţă cell puţini cu 30 dile inainte prin
afişe, prin jurnalele oficiale şi celle mai răspândite prin ţterră şi prin tote
midlocele de publicitate, 6ră pentru licitaţiile mal importante cari ari coverşi summa de 100,000 lei, termenului publicaţiei va fi de duot luni celli
puținii.
Acestă insciinţare va face cunoscuti:

1 Loculă unde se potii vedea condiţiunile;
2 Autorităţile insărcinate cu facerea. licitaţiei;
3 Loculu, diua şi ora pentru adjudicaţiă.

Art. Si. Licitajiile se faci prin oferte. Ofertele se vori depune sigilate in şedinţa publică. Când ministrulă respectivi sai imputernicitul
din parte”! va fi determinati

de mai "nainte uni

maximum

de

suirea

pregiului sait uni minimum de coborâre; acesti maximum sai minimum
va trebui să se depună sigilatu pe biuroii la, deschiderea şedinţe.
Licitaţiile se vorit putea, face şi prin strigări decă acesti modii va păvea mai priinciosii.
Art. 52. Mai ?nainte de deschiderea ofertelorii, se deschidu şi se Cer.

ceteză garanţiile, respingendu-se acellea, ce mari fi valabile sai mari
indeplini condiţiile prescrisse Briu caetele de insărcinări.
Apoi se procede la deschiderea ofetrelorii, respingendu-se mai ânteiă
acelle a cărora garanţiă n'a fostii indestulătore.
Art. 53. In casuli când mai mulți doritori arii oferi acellaşi preciu,

şi când acestă precii va fi cellit mat de josii din celle coprinse in oferte,
se va procede la uă de isn6vă adjudecaţiă chiarii in aceă ședință, sai
prin nouă oferte saă

prin strigări penă ja stingerea a trei focuri “Warân-

dulă şi numai intre doritorii caril ai oferit acellași pregiir.
Art. 54. Resultatuli fie-cărei adjudecaţii se va constata, printruniă
procesit-verbalu care să arâte tote impregiurările operaţiei.
Acestii procesă-verbală se va incheia

in

şedinţă,

chiar indată

după

deschiderea oferteloriă, şi se va constata adjudecajia faciă cu foţi concurenții insemnându-se atât numele fie-căruia concurentii cătit şi “pregiuli
coprinsii in oferta, sea. Preciulă va fi scrissii nu numai in cifre, dâră şi
in litere.
Acesti procesi- -verbalii se va sub-semna nu numai de ministru sau de

delegatulii săi şi de adjudecători, deră incă şi de cei-l-alţă concurenți.
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Nevoinţa sai neputinţă, de a sub-scrie din partea acestora, se va, menționa in procesulit-verbală.
Contravenirea la, aceste disposiţiuni se va pedepsi conformii legiloră.
Art. 55. Adjudecaţiile şi de isnovă, adjudecaţii, vori fi (oti-d'auna
suppuse la aprobarea ministerului competinte*), şi nu vori fi valabile şi
definitive, de câtă după acâstă aprobare.
Art. 56. Ori-ce concessionarii este suppusii, in casii de neessecutare

a contractului, la uă adjudecaţiune din noii făcută in contra lui.
Art, 57. Ori- ce licitaţiă abătută din formele prescrisse in acâstă lege
va fi considerată ca nulă.
DESPRE

DAREA

COMPTURILORU

Art. 99. Când se va intempla ca comptabilii Statului să fiă in acellaşi
t&mpi primitori ai baniloră communeloră saii ai stabilimentelorii publice,
agenţii guve:nului verificândii cassa lorii, vorii verifica in acellașii tmpii
şi starea socotelelorii casselorii communale,, districtuale sai alle stabilimentelorii publice cu carii aceşti comptabili sunțu insărcinaţi, fără a, se
jigni insă cu acâsta, dreptului de priveghiăre şi de controli alti autoritățilorii communale, districtuale sai altele.

Art. 106. Comptabilit fondurilorii departamentali şi a stabilimentelorii
de utilitate publică, sunt datori a țânea comptabilitatea loră in formă de
dopia-scriptura.
Registrele lori, neapărat cerute de legi, vorii fi:
I. Uă condică cu suşe pentru inscrierea şi tăerea quitanţelorii,

II. Uni jurnalu generalii pentru inscrierea primirilorit și răspunderilori după ordinea datelorii;
III. Uă carte de partide pentru inscrierea primirilori şi a cheltuelilorit,

după natura alcătuirilorii budgetare a fie-căruia annii.
DISPOSIȚIUNI TRANSITORIĂ
Art, 116. Guvernuli va ingriji a, alcătui regulamente speciale pentru
aplicarea acestei legi şşi instrucțiuni practice pentru țânerea comptabili-

tăţii publice, atătii in formă
scr iptură simplă, inființândii
fi trebuinţă.
Articolii privitori la tenerea,
pentru comptabilii şi cassieri!

de dopiă-scriptură cât şi in formă de
şi cursuri publice pentru acâsta unde va
comptabilităţii iin formă de dopiă-scriptură
Statului şi pentru cei orânduiţi la fondu-

rile departamentale; saii la stabilimente de utilitate publică, precum şi

cei privitori la țenerca comptabilităţii in formă de scriptură simplă peilîru toţi perceptorii şi comptabilii communali,

se vori

aplica, unit annii

după publicarea regulamentelorii şi instr ucţiunilorii mai susii specificate.

1) Saii comitetelorii permanente.

—

și următorele din legea communelorii.

A se combina

acestii articolii

cu art. 118

REGULAMENTU
PENTRU

SERVICIULU

INSPECŢIEI

DE

FINANCE

(1 86 2)
CAPITOLULUI.
Art. 1. Inspectorii formesii unu corpu, avendii missia de a verifica
comptabilitatea tutulorii agenţilori dependinți de ministerulu financeloră,
fiă însărcinaţi sau nu

cu mănuire de ban! publici.

(Banii publici suntă

ori-ce fonduri, fiă alte Statului sau alle communeloru , fiă alle ori-căruia
stabilimentă publici).
DIDI

LEGE
PENTRU

ORGANISAREA SERVICIULUI AGENŢILORU INSĂRCINAŢI
CU ASEDAREA CONTRIBUȚIUNILORU DIRECTE *)
(1864)
DESPRE AGENŢII INSARCINAȚI CU CONSTATAREA MATERIEI IMPOSABILE ŞI |
AŞEDAREA CONTRIBUŢIUNILORU DIRECTE, ŞI DESPRE ATTRIBUŢIUNILE LORU

Art. 5.

Autorităţile communale concurgii, cu agenţii contribuțiunilori

directe, la, tote operaţiunile serviciului de constatarea materiei imposabile.
Art. 6. Prin orașe, consiliurile communale vori fi representate in

operațiunile de constatare de către delegaţi speciali alleşi la fie-carii 2

anni, de către allegătorii communali, câte duoi de fie-care suburbie; 6ră.

prin oraşele mai pucinii populate, câte 2 de fie-care despărțire.
1) Acistă lege este desființată, prin legea din 1871, care lassă în sarcina communelorii constatarea adauselorii și secădământelorii ce vorii urma după recensemântii.
Atâti acestă lege câtii şi altele promulgate în 1871
cele codului communalii precumii se ar&tă in prefațiă.

se vorii trece in apendiIN

__Dâcă s'aii trecuti in codulii communaliă și legiuiri desființate, ami făcutii acesta,

bu seopulă mai cu sâmă de a se cunâsce desființarea lorii de către consiliile communali,
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Art. 8. Indatoririle

direcţiunei centrale

a contribuţiunilori

directe,

alle controlorilorii generali, alle prefecţilori, sub- -prefecțilorii şi alle fiecăruia aginte de constatare, „precum assemenea şi modul allegerei dele-

gaţilorii communali, se vori prevedea in detaliu prin regulamentulii ce
“se va intocmi pentru aplicarea acestei legi.
DESPRE DESCENTRALISAREA LUCRĂRILORU DE CONSTATARE, DESPRE MENIREA
CONTROLORILORU DE DISTRICTE ŞI SUB- CONTROLORILORU ŞI ATTRIBUŢIUNILE
CU CARII VORU FI INSĂRCINAŢI

Art. 20. Matriculele generale şi suplementare, coprindătore despre basele aşedărei contribuţiilori directe, se vorii forma de către agenţii de
constatare, in unire cu consiliurile communale, in urma revisiunilorii

annuale şi “trimestriale, şi se voru investi cu semnăturile lori. Rolurile
contribuţiunilori directe * se vori confecţiona după aceste matricule, de
către directorele serviciului districtual şi se voră suppune, sub vida sea,

la verificarea şi intărirea prefectului, in “urmă rolurile se vorit publica in
vesumată la inceputulii fie-căruia annu, de către consiliurile communale,
dându-se apoi in primirea, agenţilor însărcinaţi cu perceperea dărilori
spre a se incărca, cu dânsele şi a le pune in lucrare.

REGULAMENTU
PENTRU

SERVICIULU AGENŢILORU

DE COSTATARE!)

(1864)
DESPRE

ATTRIBUTIUNILE

PREFECȚILORU

ŞI SUB-PREFECŢILORU

Art. '7. Prefecţii in districte și fie-care sub-prefectii in circumscripţia, plăşei selle, supraveghieză şsi lati inițiativa la t6telucrările serviciului
constatăriloră
spre care scopit, ek ait indatoririle următâre :

4) A primi reclamaţiunile contribualililorii, pentru saii contra aşedării
lorii la dare, a le transmite de la pretecturăiin cercetarea, controlorilorii
de oraşe „sai sub-prefecţilorii de ocdle; cră de la sub-prefectură la consiliurile communale spre a proceda

la

cercetările

cuvenite,

sulu sub-controloriloră allă consiliurilorii communale,
lori, ori allu arbitrilorii chiămaţi de legi.
DESPRE

INDATORIRILE CONSILIILOR COMMUNALĂ ŞI ALLE
SUBURBII SAU DESPĂRŢIRI

cu

concur-

sai delegaţilori
DELEGAȚILORU

.

Art. 8. Primarii şi, in lipsă, adjutrele lori, prin communele
i prin terguri, suntu datori a lua parte la i6te lucrările
imoreună cu agenții fiscali insărcinaţi ad-hoc. .
1) Si acesti regulamentii este desființatii,
Veqi notița precedentă.

DE

de

rurale

constatare,
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Art. 9. Prin oraşele din districtă şi prin celle de reşedinţă districtuală, consiliurile communale

sunti represintate

in lucrările de consta-

tare prin delegaţi alleși pentru fie-care suburbie, in localităţile mat populate.
Art. 10. Auribuţiunile consiliilorii communale urbane saii alle delegaţilorii lorit, se mărginescii numai in operaţiunile privitore la contribuabill şi la proprietăţi imobile, de 6re-ce pentru patentabili există unii delegali specială prevădutii de legea patenteloru.

Prin communele rurale, primarii sai adjutârele lori, iau parte la
constatarea tutulorii contribuţiunilorii, patentabililoră, şi proprietățilorii
supuse la contribuţiunile directe, neexistândă in acelle localități delegaţi
speciali pentru patentabili.

Art. 41. Indatoririle primarilori sait ajutorelori ori delegatiloră aleşi
ad-hoc, prin communele urbane, sunti celle următâre:
1A lua parte, impreună cu agenţii fiscali, la facerea recensementelori
annuale, la, evaluarea, venitului proprietăţilorii imobile şi la constatarea

baselorii după

carii se cuvine a fi impuşi la dări contribuabilii de ori-ce

categorie, sub-scriindi impreună cu agenţii maj susi citați, matricolele
ce se vori forma în virtutea, constatărilorii operate;

2 Ingrijescii ca nici unui contribuabilii sai vre-uă proprietate din
commună , carii ar trebui să fiă supusse la dare, să nu rămână neinscrisse
in
fiă
va
in

matriculă, fiă din celle ce s'ară fi scăpată din vedere, la recensemântă,
din celle ce aiu fosti apărate de legi pe unu termeni mărginită, şi
fi expiratii acellu termenu, fiă pentru contribuabili aşegdați din noii
commună ;

3 Gercetâză impreună cu controlorulii respectivi reclamaţiunile con:
tribuabililorii carii arii cere vr'uă scădere sau reducere, la contribuţiuni,
şi constată basele după carii urmeză a se regula apărarea sail reducerea

ce ar merita;
â

Incunnosciințâză

controlorului respectivă,

pe fie-care

trimestru,

atât casurile prevădute la $ 2 şi 3 de mai susii, câți şi strămutările urmate intre contribuabili sait in titlurile de stăpenire a Vre-unorii proprietăţi imobile, spre a veni in commună (prin or aşe şi terguri) ca să procedeze impreună la constatarea şi regularea acellorii casuri;
5 Prin communele rurale, “primarii de-uă-dată cu incunnostiințările

prevădute
incheiate

mai susi, trăritii sub-controlorilorii de plăşi
pe

a lori

“sspundere

pentru

constatarea,

şi cerlilicate

unoră” assemenea

casuri;
6 Publică in bissericile communei resumatuli rolurilori,. allesii la
inceputulii fie-căruia anni, şi ori-ce alte incunnosciințări se vori adresa,
contribuabililorii din partea autorităţilorit îinanciare, şi constată la finele
rolurilorii data publicării expusului “resumată.
Art. 12.

Tâte attribuţiunile de mai susă,

in câtă privesce

pe paten-

tabilii de prin oraşe, se indeplinescă de către delegații alleşi ad-hoc.
DESPRE DURATA

SERVICIULUI DELEGAŢILORU COMMUNALI
DESPRE MODULU ALLEGERII LORU

DE

PRIN

ORAŞE

Art. 13.

Serviciului delegaţilorii mai susii menționați este onorifici,

Art. 44,

Exerciţiulii funcţiunit lorit va dura 2 anni.

ŞI

i|
|
|
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Art. 15. Allegerea delegațilorii communali de prin orașe, se va face
“im.moduli următori:
1 Consiliuli communalii, la expirarea termenului mandatului delega-

țilorii aleşi, convâcă in celle Gântâiii dile alle lunei Aprilii, in fie-care
suburbiă sai despărţire, pe toţi alegătorii communal! domiciliaţi in acea,
localitate;
2, La allegere, urmeză a se afla, de faciă:

a) Unii membru allă consiliului communalu ;
8) Unii aginte ali fiscului;
c) Unii aginte poliţiănescu, pentru indeplinirea ordinelorii preşedintelui colegiului electorală .
3 Biuroulii electoralii se compune din membrulă consiliului commu-

nală ca preşedinte, de agintele fiscului şi de 2 secretari numiţi de preşedinte dintre allegători;
4 YVotarea se face pe bilete scrisse de allegttori, sau de aceia in carii
vorit avea incredere, la casuri cândvre-unii alegătorii mar sci să scrie;

5 Allegerea se face cu majoritatea voturilori allegătorilorii presenţi;
6 Alegerea, nu se va putea efectua de câți cellu puţini cu jumstate din totii numărul allegătorilori, şi numai atunci când se vori fi

primiti dovedi

că ai fosti incunnosciințați toţi alegătorii aflaţi presinţi

in commună, şi cu tote acestea nu vorii îi venită toți in diua, de” allegere;
7 Constatarea voturilor se va, face prin procesi- -verbală sub-scrissii
de membrii biuroului;
8 Alleşii se confirmă de către prefecţi, după recomandaţiunea primarului conimunei.
DESPRE

ATTRIBUTIUNILE

CONTROLORILORU

DE DISTRICTE

12. A merge (controlorii) in personă ca să cerceteze chiar la localităţi
respective, şi in presenţa, autorităţilori communale sau a delegaţilorii lori,
casurile de constatări ce ari presinta complicaţiuni ori induoeli assupra

lucrărilorii făcute de agenţii dependinți;
19. A merge uă-dată pe fie-care semestru. şi mai cu osebire inaintea,
revisiei generale, la tribunaluli respectivi şi ja municipalitatea, de Teşe-

dință, spre a culege, din registrele loru, tâte sciințele relative la, preschimbările urmate in titlurile proprietăţilorii imobile. (zidite şi nezidite),
“precum: vândări, donaţiuni, moşteniri, clădiri, reclădiri şi altele, carii
suntii de natură a modifica basele aşedării impositelorii saii titlurile proprietăţilorii siş pe carii agintele

urmâză neapăratii a le avea in vedere

in' lucrările selle de constatare.
DESPRE ATTRIBUŢIILE CONTROLORILORU DE ORAŞE SAU ALE PERCEPTORILORU
INSĂRCINAŢI CU LUCRĂRILE DE CONSTATARE, PRIN LOCALITĂŢILE UNDE
NU EXISTĂ CONTROLORI

Art. 17. Attribuţiunile agenţilor menţionaţi in titlulu de mai susiu,
suntii următorele:
1. A face unii recensemânti generală, uă-dată pe anni, impreună cu
delegatulii patentabililoră.

şi delegaţii communali,

prin tâte suburbiile

despărțirii selle, spre a coiistata prefacerile ce se voră fi ivitii intre contribuabilii de diferite categorii;
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2. A face constatări parţiale , pe fie-care trimestru, pentru casurile de
adaos ce se vorit fi descoperiti;

3. A căuta şi a descoperi insuşi şi cu concursulii delegaților prevăduți de lege:
a) Proprietăţile cărori le va fi expiratii termenulii scutirii lori provisorii, spre a, le aședa la impositulă fonciarii;

5) Contribuabilii carii ai ajunsii in stare de a, fi impuşi la vre uă dare

şi pe aceia carii arii fi rămasi neînscriși in roluri, sau. arii fi venit din
alte commune , in fine, patentabilii carii se vori fi stabiliti din nou, carii
“şi voră fi intinst. commerciulii ce exercitii, sai carii “Și ai reincepută
negogiulu după vre uă intrerupere 6re-care.
,
13. A pregiui venitulii clădiriloră devenite imposabili in unire cu mem-

brii communali şi arbitrii chiămaţi de lege.
DESPRE

ATTRIBUŢIUNILE

SUB-CONTROLORILORU

DE ORAŞE

Art, 13. Attribuţiunile sub-controlorilorii sunt celle următore:

3. A da, cursii reclamaţiunilori, ordinilori, referatelorii şi communicațiiloră ce se vorii primi de la prefectură, sub-prefecturi şi consiliuri communale, in materii de constatări, conformii disposiţiilorii condicei contribuţiunilorii directe;
|
4. A aduna in cursul trimestrului, de la consiliile communale, î6te certificatele carii se vorii fi incheiati pentru constatarea casurilorii de adaosii
şi scădăminte urmate in fie-care commună;
5. A cercela şi a, ingriji ca certificatele să fiă incheiate şi redactate
conformi instrucţiunilori in vigâre, a le regula pe categorii şi a le ataşa
pe lengă ştaturile prevădute la $ 6 de la art. 17:) de mai susă.

6. A lua iniţiativa, şi a da impulsiunea necessariă consiliilorii communale rurale şi agenţilori insărcinaţi cu lucrările de constatare prin oraşele şi tergurile

despărţirei lori, ca să trămiţă la tâmpii constatările ce

suntu datori a face.
1. A merge in persnă ca să cerceteze chiar la localitate. respect:vă,
in presenţa, autorităţilorii communale şi a arbitrilori chiămaţi de lege, casurile de contestaţiuni ce Sarii ivi din partea contribuabililor şi acellea

carii arii da loci ja induoeli sati neințelegeri şi complicaţiuni în constatarea, şi apregiarea materiei imposabile.

1) Nu s'a trecuti

lorii de oraşe,

acestii articoli eăci, precum se vede, privesce pe sub-contro-
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LEGE
DE

INSTITUIREA

PERCBPTORILORU'!)

(1865)
DESPRE

LUCRARILE

PREGATITOARE

Art.'7. Lucrările pregătitre suntu:
1. A primi de la cassieri la inceputulii fie-cărut anni rolurile confecţionate de către agenţii de constatare, a le verifica şi a, le presinta la consiliulti communalii spre a lua insemnare după densele şi a publica in resumatii numărulii totalii ali: contribuabililorii, patentabililoră, venituli
proprietăţilorii imobile şi cătimea, dărilor coprinsă, in elle.
5. A forma, matriculeje de contribuabili şi patentabili ambulanți, a le
revesti cu legalisarea consiliului saii a delegaţilorii communali, şi a le
inainta, la, prefectura sai sub-prefectura locală.
=
SOODOP DECO

LEGE
PENTRU

UNIFICAREA CONTRIBUŢIUNII PERSONALE ŞI
A SCUTIRILORU DE CARI URMEZĂ A SE BUCURĂ UNII
DIN CONTRIBUABILI?).
4

863)

Art. 1. Suntă supuşi la contribuţiunea personală toţi locuitorii, statorniciţi in sate, in terguri şi in oraşe, fără excepţie de condiţia socială saii
de professie, avendii vârsta de 25 anni şi facultățile lori fisice.

Assemenea suntii supuşi la contribuțiunea personală acei carii de şi nu
ati versta 'de 25 anni, dâră administredii inşii casa, şi averea lori.
Art. 2. Cotitatea contribuţiunei personale pentru vârstnici sai căssă-

toriți, se statornicesce la cifra de lei 36 pe anni.
1) Acăâstă lege este cădută de sine prin disposiţiunile legei, din 1871, pentru
constatarea și percepțiunea contribuțiuniloră directe,
2) Primarii trebue să cunâscă, disposiţiunile aci notate alle acestei legi, căci ei

sunt insăreinaţi cu parte din
mentul acellui servieiii.

servieiulii constatărilorii

după art. 8 din regula-
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Art. 3. Cotitatea contribuţiunei personale pentru nevârstnici şi necăs.

sătoriț, de la etatea de 20 până la 24 anni impliniți (carii se administrâză de sine sai vori fi agonisind verit-unii veniti pe s6ma loră), pen-

tru epilropisiţii de aceeași verstă carii se vor fi bucurândiă de veniturile

averiloră loru, se statornicesce la cifra de lei 30 pe anni.

Art. 4. Contribuţiunile, in principii, se vorii plăti pe fie-care lună câte
uă a 12 parte (contribuabilii insă vorit putea respunde facultativii contri-

buţiunile inainte pe uni trimestru „ semestru saii pe unu anni), cu tâte

acestea, in casulă dântâiii, cei ce voră intârdia plata pe fie-care lună,
nu vor putea fi urmăriţi de câtii in termenile prescrisse de legea urmăririlorii,

Art. 5. Voru fi apărați de contribuțiunea personală:
1. Clerulii in genere;
2. Patentabilii meseriaşi de a V-a, classă, starea II-a din partea de dincoce de Milcovi, şi cea de a III-a trâptă de dincolo de Milcovii.
De la 1 Aprilii

1863, de când urmeză a se aplica legea patentelori

acum votată, patentabilii arătaţi in acestii articol nu vorii mai fi scutiţi
de darea personală,

————

DIDI

———

LEGE
PENTRU

REORGANISAREA SERVICIULUI DE PERCEPȚIUNE DIN
ORAŞE ŞI TERGURILE PRINCIPALE).
—

(1865)
DESPRE LUCRĂRI PREGĂTITOARE
Art. '7. Lucrările pregătit6re suntă:
1. A primi de la, cassieri la inceputulii fie-cărui anni rolurile confecţionate de către agenţii de constatare, a, le verifica, şi a le presinta la consiliuli communale spre a lua insemnare după dânsele, și a, publica in
resumatii numărul totalii allii contribuabililori, patentabilloră, venituli
proprietățilorii imobile și cătimea dărilorii coprinse in elle;
|
4. A forma matriculile de contribuabilii şi patentabilii ambulanți , a le

revesti cu legalisarea consiliului sai a delegaţilorii communali şi a le inainta la prefectură saii la sub-prefectura locală:
„Aceste din urmă, disposiţiuni privesci pe perceptorii din localităţile unde
incă nu suntu controlori.
DESPRE IMPLINIREA

CONTRIBUȚIILORU

Art.8. In privința implinirilorit, perceptorii ait următârele indatoriri:
4 ) A implini contribuțiunile, taxele si decimele adițiunali, autorisate de

legi, de Ia toţi imposabilii inscrişi in rolurile citate mat susă.
——

1) Acâstă lege este desființată prin legea de percepere de la Maii

este identică, cu legea pentru instituirea perceptorilorii (cea precedentă,

1867, și
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Perceperea contribuțiunilori saii taxelorii de la ambulanți necoprinsi
in roluri, se va face după pileturile de clasificare ce se vorii libera de
către controlorulii respectivi dintr'ună registru cu matcă.
Pe unde nu suntii controlori assemenea bileturi se voră libera, percep-

torilorii de către agenţii communali, spre a le servi de basă la implinire
până vori primi roluri in bună regulă pentru toţi ambulanţii de categoriile citate mai susi,

DECRETU
RELATIVU LA MODIFICAREA ŞI REDUCEREA
PERSONALULUI EXTERIORU DE CONSTATARE ŞI PERCEPŢIE).

(1865)
Art. 15. In oraşele şi târgurile unde actualmente nu există prefecturi,
municipalitatea locală va allege, pe răspunderea sea, uni perceptori căruia

i se va plăti de către Statii vă retribuţiune fixă de lei 250 pe lună.
DODI

N

REGULAMENTU
PENTRU

CONSTATAREA PREFACERILORU CE SE URMEDU
INTRE CONTRIBUABILĂ?).
(1867)
DESPRE PREFACERI IN GENERALU

Art. 3. Prefacerile ivite prin communele rurale intre contribuabili şi
patentabili şiş intre locuitorii supuși la darea, pentru răscumpărarea, clăcei
şi a dijmei, se constată de consiliul communali, se cercetâză şi se regulâză prin controlorulii districtului după disposiţiile legilorii, regulamentului şi instrucţiuniloriă ad-hoc.
DESPRE REVISIUNEA GENERALĂ
Art. 21. Primarii communeloră rurale sunțiă insărcinaţi a proceda, la
constatarea, prefaceriloră ce ait avută locă in diferitele base alle contri1) Desființatii prin legea din 1871 pentru constatarea
țiunilorii directe.

și percepțiunea contribu-

2) Acestă regulamentii se va desființa prin regulamentul ce urmedă a se promulga în eurândă pentru apliearea legei din 1871, pentru constatarea și pereeptiunea eontribuţiunilorii direate.
|
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buţiunilorii personale , de şosele şi patente, coprinse in rollurile annului
curentii in urma casurilorii de incetare din vicţă, schimbări de domiciliii
şi altele.
Art. 22. Personele ce vori urma a insoţi pe primarii in operaţiunile
revisiunei suntu: scriitorul şi adjutârele primăriei.
Art. 283. Pentru tote prefacerile constatate de adaosii saii scădementii,
primarii, cu concursulu notarilorii, incheiă staturile necessarii esplicândii
detaliat, in colâna, de observaţiuni, motivele pentru carii contribuabilii
sau patentabilii urmâză a se adioga sau scădea.
Art. 24. In ceea ce se atinge de certificatele ce condica contribuţiu-

nilori directe (art. 125—136) prescrie a se incheia pentru fie-care cast
de prefacere, acestă formalitate se suspendă de vreme ce constatarea
presintă se face de inşii primarii şi adjutorele ce urmau a subscri acelle
acte.

Art, 25. Formându-se in complectă staturile de mai susi şi adunându-se cu exactitate, se vorii subsemna, de primari şși de celle-alie persâne
ce formeză comissia de constatare şi se vori inainta, prin sub-prefectură,
Wa dreptului la prefectură, (biuroulă controlorului) cu raportii in regulă
spre a le cerceta, a se incredinţa de va cere trebuința chiar prin revisiune la, facia locului , Şi a regula aplicarea acellori prefaceri in moduli
arătatu in titlul |.
DESPRE DECIMI ADIŢIONALI

Art. 45. Cătimea diferitelori contribuțiuni se compune dintr”uă summă
numită «Principaluli contribuţiunei» şi din decimi adiţionale allu cărori
numeri vari6ză după trebuință,

Decimele adiţionale sunţii autorisate ca. tâte celle-alte venituri publice
de către corpurile legiuitore , şi se imparti in categoriile următore: a)
decimi judeţiane, d) decimi communale şi c) gecimele camerilori de
commerciiă.
Art. 46. Decimele judeţiane compună veniturile judeţului; elle suntii
obligătore pentru acoperirea cheltuelilorii ce legea pune in sarcina judetului, şi facultative pentru acelle cheltueli ce consiliului judeţianii ar găsi
cu cală a vota pentru intempinarea veră unui altă interessii allii județului (art. 51 din lege).

Decimele communale compuni parte din veniturile budgetare alle cassei “communei; fie-care commună are dreptuli a se impune extra-ordinarii
(art. 194 din legea communelorii).
Decisiunea pentru plata cheltueliloră de commerciit este hotărătă prin
legea, constitutivă a acestori cameri. — Prelevarea, ei se autorisă de către adunarea, legiuitore. — Ea este repărțită, assupra patentabililori de
classa, 1 şi a ÎI din circumscripțiunea fie-căreea commune, şi assupra acel-

lora ce plătesciă taxe de patente, fixe sau proporţionale, “asimilate cu expusele classe sai mai mari (tab. B. şi C. legea patentelori).
DESPRE ADUNAREA ELEMENTELORU DE DECIMI ŞI INSCRIEREA LORU IN ROLURI
fArt. 47.

La epoca incheiărei rollurilorii de contribuţiuni alle fie-cărui

anni, jprefectura urmză a'şi procura de la comitetul permanenti ali
județului, (de la primeria orașului de reşedinţă,şi de la communele rurale
fi voin genere, tarife legalisate in regulă de decimele adiţionale ce vori
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tatii pentru annuli următori, assupra principalului contribuţiunilorii şi
carii voră fi dobândită autorisaţia adunărei legiuitre prin legea annuală
a budgetului Statului,

Art. 49. Pentru tote tarifile primite după emiterea rolurilorii, controlorulii şi ajutrele selle, se va transporta, la reşedinţa fie-căreea circumscripții, va convoca acolo pe perceptorii communali cu rolurile, și va proceda la inscrierea qecimelori in colânele ad-hoc.
Spese de transportă şi de intreţenere alle agenţilorii de constatare pentru indeplinirea acestei operaţiuni, se vori plăti de cassa communală,

judeţiană sai camera de comerciii in allă cărorii profitii se vorii percepe

acelle decimi.

La cas insă când tarifa ver-unei commune sait decimea camerii de
commerciă , ar fi intârdiati d'a, fi autorisate la tempi, atunci, pentru
acestea, se vori putea forma roluri speciale pe compta consiliului sai
a camerei respective.
DESPRE

COMPTABILITATEA

DECIMELORU

Art. 52. Controloril suntă datori a transmite consiliurilorii commu-

nale, judeţiane şi camerilorii de commerciii, tablouri de totalul dărilorii pe categorie şi summa ce producit decimele

aşedate

assupra,

acel-

lorii dări în câti privesce pe fie-care consiliii. Aceste elemente voriă fi
extrase după tablouri de resumatuli rolurilorii şi după tablourile mensuali

de

prefaceri

şi se voră inainta

consiliurilori la aceileşi termene

fixate pentru ministeru,

LEGE
PENTRU

CONTRIBUŢIA FONCIERĂ
(18360)
Art. 9. In casurile mai susi prevădute,

(adică

de nemulțumire

pe

evaluările făcute), prefectura va lua cuvenitele disposiţiuni spre a se face
a duoa evaluare in termenii duă lună după modulii următori:

Se numesce comissiuni de preţuire compuse de patru arbitri, duoi aleşi

de către fiscii şi duoi de către proprietarulii interessatii. Aceşti arbitri decidi assupra, contestațiunii cu majoritatea

glasurilorii,

€ră neputânăii

fo;ma majoritatea, allegii unii supra-arbitru, şi când şi assupra allegerii de supra-arbitru nu se vorii putea allege, atunci municipalitatea locală
va fi chiămată a numi pe acellă supra-arbitru.
Art. 10.

Suntii scutite de acestă, contribuţiune următ6rele proprietăţi:

d) Moşiile şi incăperile ce suntii proprietate a Statului, episcopiile şi
seminarele cu ingrăditurile lori,

ospitalurile,

aşedămintele

publice

de

bine-facere,, incăperile publice de invătătură, casele municipale şi communale, casele de locuinţă sati de cancelarie alle representanţiloru pu:
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teriloră străine, pe câtii arii fi proprii alle lori: sau alle guvernului loră,

casarmele, inchisorile, casa societății de medici şi naturalişti din Iași,
fără insă a se aplica acestă scutire şi la incăperile luate in chirie de către
Statui, municipalități şi commune.
DI

>=

INSTRUCTII
PENTRU

RECENSEMÂNTULU

PROPRIETĂŢILORU IMMOBILI*)
(1868)

INCHEIĂREA PROCESULUI-VERBALU

Art. 25. Comissiunile de recensemânti suntii datore a, lăsa, fie-cărui proprietarii, 6ră in lipsă, arendaşului ori ingrijitorului proprietăţii,
unii exemplarii conformă cu procesul-verbal despre basele evaluării,
semnati şi datată in cifre şi litere.
Cână, din intâmplare, commissiunea n'ar putea preda acestii procesi
nici uneea, din persânele vorbite, saii când acestea marit voi săli prim6scă, duplicatul se va depune la primăria communei respective, 6ră

prin oraşele de reşedinţă, la comissarulii poliției locale cu uă incheiăre

din partea comissiunit, constatândii faptulii. În acesti casti se va luain
suşe semnătura, primarului saii a ajutorului săi, ori a comissarului poli-

țiănescu din oraşe.

Primăria, 6ră prin oraşe comissarulii poliţiei, vori rămânea datori a
face să parviă fără amânare acesti actii in mâna celui in drepti.
—————_
000000 RO=

LECE
PENTRU

EVALUAREA DIN NOUA VENITULUI PROPRIETĂȚILORU
FONCIERE

(1868)
Art. 1. Se autorisă guvernuli a proceda in annulă curentii, la uă
nouă evaluare a venitului tutulori proprietăţilori immobile, rurale şi
usbane,
1) Aceste instrucțiuni suntă inloeuite prin altele din 1871, carii s'a publicatăin
Monitorulii No, 108 din 1871 şi carii se voriă trece în appendicele acestui codă.
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Art. 2, Evaluările se vorii face după regulile prescrisse de legea in
vigore de către comissiuni compuse din personalul următoriă: Uni. delegatii allesit prin sorți de către comitetuli permaninte dintre
proprieţarii fonciari câte unulii din fie-care plasă, câte unuli din fie-care
circumscripție administrativă prin oraşele de reşedinţă districtuale, și câte
duoi de fie-care cuartalii in oraşul Bucuresci, Iaşi, Crajova, Galaţi și

Botoşani;

Unu delegatii alesii de către proprietarii fonciari al fie-căreea, plăşi şi

câte unulu din fie-care suburbie a orașelorii de reşedinţă districtuale;
Uni delegatii din partea fiscului;

Uni delegatii communală ;
D-nii deputaţi şi senatori ai orașelor. şi districtelorii poti
lucrările acestei comissiuni;
Comissiunea, va, putea lucra şi in numără de trei membri.

assista la
La intem-

plare de a fi paritate de voturi, sub-prefectulii plăşei respective va face
parte din comissiune şi votulii săi va face majoritate.
„Art. 4. Proprietarii in genere sunti obligaţi a presinta comissiunii de

recensemântii t6te
basă la constatarea
tura consecuinţele
. Gomissiunile de
tară, 6ră in lipsă”,

actele şi elementele valabile ce arii putea servi de
adevăratului venitii allă proprietăţiloră, spre a inlăart. 12 din legea fonciară.
recensemântii sunță datore a lăsa fie-cărui propriearendaşului ori ingrijitorului proprietăţii selle, unii :

esemplară conformă cu procesulă-verbalii despre basele evaluar
,. ii
semnații şi datată in cifre şi litere.
DODI

LEGE
PENTRU

IMPUNEREA

VIILORU

LA

DAREA

FONCIARĂ

—

(18170)

Art. 2. Pentru prima constatare a intinderei fie-cărei vii Şi a pămân-

tului sterpii sati obraţii, se va lua, de basă declaraţia, proprietarului saii

a autorităţii communale locale.
Agenţii fiscali ai toții-da-una dreptulă de verificare.

14
i
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LEGE
ASSUPRA

PATENTELORU
(1 8 6 3)

Art. 11. Pe fie-care anni se va.proceda la recensiarea, patentabililoră
prin revisuirea, listelori de către uă commissie compusă in modulă ur-

mătoril :

De unii delegati din partea fiscului;
De uni delegati din partea poliţiei;
De unii delegatii allii commerciului allgsii.

Listele voră sta depuse in cursii de 20 dile la biuroulă municipalităţii, ca in acesti termenii părțile interessate să polă lua cunnoscinţă şi să

facă reclamaţiunile lori carii voră fi hotărâte conformi disposiţiunilorii
art. 13 de mai josii.

Art. 13. Reclamnaţiunile patentabililori voriă fi cercetate de prefecţi
şi hotărâte de ministeruli: de finance, prin concursulă unei commissiuni
compusă de:
Directorele ministerului ;

Șefului secţiunii contrihuţiuniloriă directe;
De duoi delegaţi al commerciului alleşi, șiş
Unu membru municipali.

Art. 47. Patentabilulu este datorii a infăcișa patenta sea ori de câte-

ori va, fi cerută de agenţii autorităţilorii administrative şi judecătoresci:

IL. Niminea nu va, putea formula ver-uă cerere, nici a făce ver-uniă actii

| judecătorescii relativi la, commerciulii, industria saii professiunea sea,
până ce mai ântâiu nu va, infăcişa, patenta la, care este imposatii.

II. Impiegaţii ce ari contraveni la acâstă disposiţiune, vorii fi supuşi
unei amende de la 100 până la 500 lei.

LEGE
RELATIVĂ LA TAXA DE TRANSMITERE ASSUPRA PROPRIETĂ ŢILORU AŞEDĂMINTELORU PUBLICE
(1860)
Art, 4. Tote proprietăţile nemişcătore supusse la contribuţiunea fonciară, alle tutuloră aşedăminteloru publice, precum este: metropolia ,
episcopiile, monastirile inchinate şi neinchinate cu metocele lori, chinoviile, monastirile şi bissericile de sub diferite tutele şi după diferite disposiţiuni testamenfarii, municipalităţile, communele , spitalele, secolele ,
seminarele şi ori-ce altu aşedământi de pine-facere, suntii supusse toti

de-uă-dată pe sâma guvernului şi la uă a duoa imposiţiune ce represintă
taxa, de transmintere a proprietăţilorii lorii, de la unulii la altulu, sau inire vii şi morți.
Art. 2. Acestă taxă este de la 10 la sută pe annii

assupra

venitului

petii a fie-căreea, proprietăţi nemișcătore a menţionatelori aşedăminte

publice, se răspunde de dânsele duă-dată cu imposiţiunea fonciară şi după
acelleaşi regule de percepţiune și de comptabilitate prescrisse de legea
specială pentru imposiţiunea, assupra venitului fonciarii.

LEGE
PENTRU

ORGANISAREA SERVICIULUI DE PERCEPERE
ŞICENTRALISAREA VENITURILORU DIN CONTRIBUŢIUNI

DIRECTE,

DOMENE

ŞI RESCUMPERAREA

CLĂCEI*)

(1867)
CAPITOLULU 1
PERCEPEREA

Art. î. In communele rurale, târguri, terguşore şi oraşe, cu tă popu:
laţiune mai josă de 5,000 locuitori, veniturile din:
3) Acâstă lege s'a modificati

prin legea care urmeză după acesta, promulgată

prin deeretulă No. 795 din 1868, și inserată in Monitorulii offieiali No. 118 acelaşi annii, şi eare urmeză immediatii după regulamentul acestei legi,
Ea, este in fine desființată prin legea din 1871 pentru constatarea și pereepĂ
țiunea, contribuţiunilorii direete.

|

Contribuţiuni directe;
Decimi adiționale;
Embaticuri.
.
Darea pentru clacă şi dijmă se implinescii şi se urmărescă de către
primarii cu concursul ajutâreloriă sele.
Communa este solidară şi răspundătore de faptele primarului in acâstă materie,
CAPITOLULU II
CENTRALISAREA FONDURILORU
Art. 4. Primarii vârsă fondurile ce implinescii in mânile sub-cassie-

rilorii de circumscripţiuni, la fie-care 15 dile.
CAPITOLULU III

RETRIBUŢIUNILE AGENŢILORU DE PERCEPERE ŞI DE CENTRALISARE
Art. '7. Primarii comunelori

rurale şi sub-cassierii de circumscrip-

țiuni primescii, pentru compensarea cheltueliloră de percepere, 2 la sută
assupra, summelori ce voră implini din veniturile enumerate pentru fiecare la art. 1 şi 2.
Primarii de terguri, terguşdre şi orașe, primescit 4 la sută assupra

contribuţiuniloră directe, decimeloră adiţionale şi embaticurilorii ce vori

implini şi vărsa, la sub-cassierulii circumscripţiunii.
i
Cassierii generali, sub-cassierii şi primarii, n'aă dreptulu la remisă assupra summeloră despăgubirei clăcei.

CAPITOLULU V
COMPTABILITATE ŞI CONTROL.U
Art. 14. Primarii şi perceptorii fiscali țeni următbrele registre de
comptabilitate :
4) Registru cu matcă de chitanțele ce urmâză a libera contribuabililoră, in rubrica, specială pe matcă, pentru inlesnirea, adiţionării summelori implinite din diferite dări pe fie-care di;
d) Registru recapitulativii care să presinte pe partea stângă totaluli
veniturilori ce ai a implini annualii şi pe trimestru, specificată după natura lori şi implinirile efectuate pe fie-care qi; 6ră in partea, dreptă vărsările făcute la sub-cassieruli respectivii saii la, cassierulii generalii, assemenea, pe natura, venituriloră, având şi uă colână specială pentru remisele cuvenite.
Cassierulu generală saii sub-cassierulii la care se face vărsarea,

după”

ce verifică matcele chitanțeloră cu registru recapitulativii şi aş6gă situatiunea perceptorului, subscrie acestit registru,

insemnândi şi numărulii

Tecepisei liberate pentru primirea baniloră.
a
Art, 18. Tote registrele primarilori, sub-cassieriloră şi perceptorilorit

sunții prenumerate şi şnuruite sub sigiliulii ministeriului financelorii ; elle
se trămiti impreună cu imprimatele de carii aii trebuință, pe comptuli

agenţilori citați mai susii.
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INSPECTIUNE

Art. 49. Sub-cassieril de circumscripțiuni sunti obligaţi a inspecta, de
duot ori celui puţină in fie-care trimestru, serviciulu de percepțiune din
communele circumscripţiunii lori, spre a se incredința de siiuațiunea
implinirilorii siș de ţânerea comptailităţei, şi spre a lua măsuri de indreptare, potriviti. legilorii, fiind şi responsabili pentru perderile ce ară incerea, communele prin abaterile ce sarii committe.
CAPITOLULU VI
DISPOSIŢIUNI GENERALE

Art, 23. După nouă luni de 1a sfârșitul trimestrului, tote rămăşiţele
nejustificate din contribuţiunile directe, arendi de moșii şi embaticuri prevădute prin roluri și Ştaturi, privescă in sarcina, sub- cassierilorii , percep-

torilorii şi primarilorii, vis-ă-vis de cassierii generali, 6ră vis-ă-vis de Statii
privescii in sarcina, cassierilori generali carii se substitue in drepturile

Statului către contribuabili sau debitori.
Art. 24. Agenţii de percepere carii ari implini ver vă dare fiscală autorisată delege, fără aliberapentru summa primită chitanță sau recepisă din

registrulii cu matcă, vorii îi destituiţi şi supuşi la plata acellorii summe cu
procentele legiuite, fără dreptului de reţânere, dându-se
spre a'și lua penalitatea legiuită.

şi in judecată

Art; 26. Agenţii fiscali carii se vorii dovedi că ai ţenuti assupra loră
şi nu ai vărsatit la termenile prescrisse summele incassate, voră fi amendaţi cu perderea rețânerilori cuvenite la acelle summe, şi voru trebui a

Je restitui impreună, cu procentele legiuite, afară de impedicările de forţă
majoră justificate in regulă.
Art. 27. Primarii şi sub- cassierii de circumscripțiune carii ară negli-

gea, perceperea baniloră pentru despăgubirea clăcei şi a dijmei, se vorii
supune la amenda prevădută la, art. 25, prin uă rețânere de */, din remisele cuvenite lorii assupra veniturilor Statului.
"DISPOSIŢIUNI TRANSITORII.

Art. 28. De la punerea in aplicațiune a legei de faciă, agenţii fiscali
vorii primi pentru rămăşiţele ce voru implini din annii trecuți, “penă

la

Ianuariii 1867, induoită remisă prevădută prin acâstă lege.
Art. 29. Acolo unde communele vori declara că nu iai assupră-le
răspunderea actualilorii primari, ai facultatea de a alege din noi pe
primari.

REGULAMENTULU
SERVICIULUI DE PERCEPȚIUNE ŞI CENTRALISAREA
VENITURILORU 1)
(1867)

PARTEA
DESPRE

AGENŢII

INSARCINAȚI

CU

|

PERCEPEREA.

VENITURILORU.

CAPITOLULU 1
DISPOSIŢIUNI GENERALE

Art. 4. Comptabilii carii n'a impliniti veniturile cu carii suntă insărcinaţi, la, epocele determinate la art. 103 de mai josă, vorii fi indatorați a le plăti de la sine sai din gâranţiile lorii, in care casă ei rămânii
substituiți in drepturile şi precăderea Statului, in privința debitorilori,
conformii cu desvoltările prevădute la partea X-a din acesiii regulamentii.

(Ari. 18, L. Cc. şi 23 L. >.)
Comptabili carii mai implinită saii mat

urmăriți pe debitori in ter-

meniu de trei anni de la epoca când urma a se incassa summele datorite,
perdu ori ce drepti de implinire şi ori ce acţiune de urmărire contra,loriă.

Spre a dobândi descărcarea pentru sumele

neimplinite , comptabilii

sunti datori a proba cu acte justificative, in moduli prescrissii de Tegu-

lamentulii urmăririlorii şi ali constatărilori, că neimplinirea n'a provenită din a lori negligenţă siş că au indeplinitii la timpului

cuvenită Şi cu

silință tote urmăririle prescrisse de legi. (Art. 18 L. C.).
“ Art. 5. Comptabilii tesaurului şi orl-ce alți primitori de bani Publici,
nu vorii putea fi descărcaţi de sumele implinite sub cuvântu că li Sai

furati, le-ai perdută sai le-ai intrebuinţati in cheltueli publice, d&că,
nu vorii dovedi că furarea, sâii perderea aii provenită din forță, majoră
şi că ati luatii pentru acesta t6te măssurile de siguranţă, 6ră pentru cheliueli, dâca nu va presenla, autorisaţii speciale şi conforme

cu disposiţiu-

nile legilorii şi regulamentelori ad- “hoc. (Art. 19, L. €.),
Art. 6. Agenţii comptabili insărcinaţi cu perceperea, Şi centralizarea,
veniturilorii Statului, nu voră putea, intreprinde vre-uă, speculă, vre-unii
commerciu sai industrie, afară de exploatarea bunurilorii lori,

Ei nu poti lua parte da dreptul nici prin alţii la contractări de lucrări.
publice sai la, adjudecarea pe sema lori a bunurilor. contribuabililor
ce voru fi fostii puse in vândere

prin aplicarea legei de urmărire,

1) Desfiinţatii. Veqi notiţa, precedentă.

sai
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vorii fi fostii incredinţate in ingrijirea lori, căci ori-ce assemenea procedări vorii trage

după sine destituirea, agentului

abătutii,

anularea

con-

tractărei şi uă amendă până la 3,000 lei. (Art. 14, 15 şi 114, L. C.).
Art. 7. Afară de excepţiunile prevădute pentru primari la art. 72 de
mai josă, nici unii agenti 'comptabilii nu pâte intra, in lucrarea insărci-

nărei ce ?i s'a, incredinţatii numar in virtutea titlului funcţiunei sele, de
câtă după ce va fi săvârşitii jurămentulă legiuită şi după ce va fi depusii
cauțiunea determinată pentru assigurarea gestiunei sâlle. (Art. 16, L. C.).
La casti contrarii agentulii se va, destitui şi răspunderea fapteloriă s6le
va privi de uă potrivă assupra lui şi a şefului de servicii

care 7

va fi

chiămată in lucrare.
Art. 8. Tesaurulu publică are privilegiulii assupra averei comptabililorii insărcinaţi cu mănuirea banilori. publici inaintea ori cărui alti cre-

ditoră. (Art. 17, L. C.).
Spre acestă scopi, la, casii când vre-uni. comptabilă Sar face răspundătorii pentru veniturile neimplinitela timpi, sau delapidate, ori sus-

trase in ori-ce modii de la destinaţia lorii, afară de casurile de forţă majoră justificate legaimente, garanţia șşi averea, sea voriu fi puse in vndere,
aplicândi assupra acestui din urmă disposiţiunile legei de urmărire,

cu

precădere inaintea, altorii creditori (afară de excepţiunile prescrisse de
legea, civilă).

PARTEA
SPECIFICAREA

VENITURILORU

II
ŞI

PERCEPEREA

LORU

CAPITOLULU 1
DESPRE AGENŢII INSĂRCINAŢI CU PERCEPEREA

VENITURILORU.

Art. 9. Veniturile din contribuţiuni directe, decimele adiţionale in genere, darea pentru răscumpărarea, clăcei şi embaticurilorii prin communele
rurale, prin ferguri, terguşoreşi oraşe cu 1 populaţiunea, mai josă de 5,000
locuitori, se implinescii de către primari! communali cu concursulii ad-

jutdrelori lori. (Art. 1, L. P.).
Art. 10. Oraşele, târgurile şiş terguşorele in carii urmeză a se inființa
perceptori speciali, se coprindii in fabloulii annexatii la regulamentulii

de faciă, €ră în tote celle-alte percepţia se va face de către primari cu
concursulii adjutGrelorii lorii.

Prefacerile ce sarii urma in clasificaţia communeloră in carii vorii funcționa perceptorii speciali, se vori putea opera in virtutea unei autorisaţii

3 ministerului de finance.
CAPITOLULU II
DENUMIREA ŞI ROLULU AGENŢILORU FINANCIARĂ
Art. 20. Primarii din communele cu uă populaţie de la 5,000 locuitori in josi, indeplinescti sarcina de perceptori fiscali. Ei sunti puşi in
privinţa operaţiunilorii financiare sub ascultarea sub-cassieriloră de circumscripțil siş sub autoritatea, cassierului generalii.
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PARTEA
DESPRE

II]

CIRCUMSCRIPTIUNILE

CIRCUMSCRIPŢIUNILE

DE

PERCEPTIE

PRIMARILORU

Art. 21. Gircumscripțiunea de percepere a primarilorii se compune
din t6te cătanele sai suburbiile şi proprietăţile isolate după teritoriulii

communei.

PARTEA
DESPRE

BIUROURILE

IV

AGENŢILORU

FINANCIARI

CAPITOLULU 1
BIURUURILE PRIMARILORU
Art, 31.

Biurouli

de percepţie all primarilorii va fi aşedati in can-

celaria, primăriei.
Art. 32. Mobilieruli trebuinciosii pentru serviciulii de percepţie seva
inființa, de primari din produsulă remiselorii selle.
Mobilile infiinţate de primari, precum messe, dulapuri, scaune şi altele
se vori inventora in duoă exemplare, depunându-se unulii in cancelaria

primăriei şi altulu la sub-cassieruli circumscripțiunel.
După trei anni de la inființarea mohbileloră, elle devină proprietate a
Statului ; la casiă insă când in acesti intervală primarulii care le-a inființatăi Sar inlocui cu altul, atunci noulă primarii va, despăgubi pe predecesorulă săi cu analogie numai pe tempulă ce rămâne până la, expirarea termenului de 3 anni.
Art. 33. Registrele şi imprimatele de percepţie infiinţate pe comptulii
primariloră, suntii destinate a servi in cursii de unii annii ;; la, int&mplare

când Sar inlocui primarulii in cursul annulut, ellă va fi despăgubitii
de succesorului său de pregiuli acellorii imprimate cu analogie numai
pe tempuliu ce a mai rămasi a se intrebuinţa.

PARTEA
DESPRE

NUMIREA

IN FUNCTIUNI

V

A AGENŢILORU

FINANCIARI

CAPITOLULU 1
NUMIREA. PRIMARILORU

Art, 49. Primarii însărcinaţi cu perceperea veniturilori prevădute la,
art. 9 din acesti regulamentă, se allegi şi se numescit conformii dispo-

sițiunilori legei communale şi in modulă prevăduti la articolul 73 de
mai jos.
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.
PARTEA

VI

Li

DESPRE,

PERMUTAREA

SAU

INLOCUIREA

COMPTABILILORU

CAPITOLULU 1
CONSIDERAŢII GENERALE
Art. 60. Orl-ce comptabilă incetsză din exerciţiulii funcţiunei
in casu de suspendare, destituire, demisiune şi transferare,
SUSPENDARE

SAU DE STITUIRE

Comptabilulii e destituită sau suspendată
citii saii in grave neregularități.

când e doveditii in defi-

Deficită este când comptabilulii nu presintă in numerariu

sai in acte

de portofolii autorisate intrega summă a incassărilorii constatate
scripte.
Neregularităţi grave sunt

selle

după

când comptabiluli ţene scriptele serviciu-

lui său in nereulă, când incassâză bani fără a elibera recepisa legală sai
eliber6ză quitanţe manuscrisse, când summa

implinită no prevede prin

jurnalului de cassă, când nu predă compturile la vreme sai le predă inprâstă stare, etc.
DEMISSIUNE

Comptabilulă

ce “şi lasă sarcina,

se consideră ca demissionatii,

Ea

este expressă când se manifestâză inscrisi, şi tacită când comptabilulii
se depărtâză de la postă

fără a, fi fosti invoitu,

sai când se dă la intre-

prinderi incompatibile cu missiunea, sea.
Administraţiunea,

pote primi saii respinge demissiunea unui agenti.

“Ei insă urmeză a, continua exercițiulă indatorirei selle, nu numai până
la incuviinţarea demissiei, dâră chiar până la instalarea succesorului său.
TRANSFERARE

Când serviciuli reclamă şi administraţia. găsesce cu cale, unii aginte
pote îi transferati de la, uni loci la altulă. In acestă casti cons6nţimen-

tul săi e trebuinciosi,
In casurile de mai susii, precum și la intemplare de b6lă, etc., comptabilulii superiori numesce provisoriă pe a sea răspundere unit “locuţiitori. de incredere până la confirmarea altuia, ingrijindi a comunica immediati şefului săi numele locotenentului.
CAPITOLULU II
INCHELĂREA SITUATIUNIĂ COMPTABILILORU INLOCUIŢI
Art, 61. Inainte de a se instala definitivi noulii comptabili, se incheiă unii procesii-verbali in triplu exemplarii prin care se constată nu
_merariulii cassei, registrele, actele, chârtiile, etc. şi situaţiunea fostului
comptabilii in tote părţile serviciului cu care a fosti insărcinatii.
Unu exemplarii va îi destinaţii ministerului financelorii, uni altul cas-

sieriei generaleşi cellu dalli treilea va rămânea in archiva, comptabi-
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lului respectivi. Eiiu va fi sub-semnauit de noulii titularii şi de predecesorulu s&ii.
Art. 62. Noul titularii instalându-se trebue a lua măssurile
ce reclamă ordinea comptabilităţei, avendi ca punctii de plecare
in operațiunile sâlle totalulii implinirilorii Şi all vărsăriloră făcute assupra
exercițiilorii nerăfuite. Spre acesti sfârşită registrulii de cassă, cell
de partidi, etc. vorii fi adunate până in diua, incetărei din funcţiune
a fostului
agentă şi va fi sub-semnatii de fostulă și noului titularii.

Acestă situațiune va, trebui a [i exactiă reprodusă in procesulii vorbiti
mal susi, intre operaţiile nouel gestiuni şi cea veche, coprinse
in registrele de mat susu, se va lăsa unii spaţii! indestulătoră pentru a
face modificările ce arii fi de trebuință.
Art. 63. Predarea compturilori in annulă când sa operati inlocuir
i
de acesti felii se va face in atâtea părţi câtu a (6nutit gestiunea
fie-cărui
aginte.

In casu ca unit comptabilii să refuse da indeplini acestă datorie,
indată după incetarea funcţiunilorii sâlle, precum şi când ar fi
lăssatii
lucrările Diuroului săi in neregulă, pe ui parte se constată faptele
prin
procesi-verbali in moduli arătată mat susă, 6ră pe de alta
se numesce
ex-oficio unii impiegatii Şi plata ce ?i se va cuveni va fi in sarcina,
fostului agenti care va trebui, in ort ce casti, a se aduce spre a verifica
și
sub-semna compturile gestiunei sâlle.
CAPITOLULU III
DESPRE DESFACEREA COMPTABILILORU INLOCUIŢI

Art. 64. Comptabiluli inferioră care se va inlocui in postulu
săi este

datori a preda, succesorului archiva biuroului, registrele
de comptabilitate şi de percepţie, cu numerariuli şi actele de portofolii
ce vori fi

rămasu neinaintate la comptabilulii superiorii şi tote imprimatele
disponibile şi mobilierulii cancelariei,
Aceste acte, objecte şi bani, se vori preda cu inventariii sub-scri
ssii

de ambele părți.

.

Art. 65. Assemenea este datorii comptabiluli inlocuiti: a preda
suc-

cessorului stii unii bilanţii de desfacerea gestiunei sâlle, in care se va
coprin

de : rămăşiţele ce exista la intrarea sea in postu,, incassările urmate in cursulii funcționărei sâlle, summele implinite şi răspunse din
ambele debite citate aci, summele cu carii s'a descărzatii prin
ordonance, etc; numerariulii și actele de portofolii autorisaţe ce va preda la

eşirea sea. rămăşiţele ce lasă la incetarea sea, din servicii), specificate

pe exerciţii şi pe natura veniturilor, şi lămuriri sommarit de communele,

suburbiile sait debitorii de la carii urmeză a se implini rămăşiţele.
|
In fine recepisele de vărsările făcute de comptabilulă superiori in
“intervalul de la ultimele compluri mensuale sai de exerciţii:
până la,
desfacerea sea.
Unii exemplară, conformi după assemenea bilanţii, se va opri de fos-

tulii comptabilii ŞI unulii se va, inainta la autoritatea, superi6ră care va,
verifica bilanţul şi va face lucrările necessarii pentru achitarea comptabilului saii urmărirea lui in casti de deficiţii constațatii,
14

CAPITOLULU
DESPRE

IV

CONGEDIU

“Art. 68. Comptabilii nu poti lipsi de la datoriile postului lorii fără
uă prealabilă incuviințare a, şefului superiorii şi fără a lăsa uni locotenenții pe a lori răspundere.

Perceptorii şi sub-cassierii, avându trebuință de vruni congediu , se
voră adressa cu cerere la cassierulii generali care, apreciândi situa-

țiunea impliniriloră şi a vărsărilorii făcute de dânșii, precum şi cualitățile de aptitudine alle locotenentului, % va putea incuviința, congediii
cellu multi de 10 dile.
Dâca, comptabilii susă citați voru avea trebuinţă de uni congediu mai
indelungatii, care in toti casulu nu pâte fi mal mare de uă lună şi nu
se va, putea repeta de câtă uă dată pe anni, atunci cassierulu generali

recomandă cererea la apregiarea ministerului, communicândi numele
locotenentului, cualitatea, sea, situațiunea gestiunei comptabilului şi mă&ssurile ce a luati ca serviciului să nu sufere in tâmpulii congediului.

PARTEA

VII

GARANŢULE COMPTABILILORU

CAPITOLULU |
DISPOSIŢIUNI GENERALE
Art. 68.

Garanţiile depuse de câtre

comptabili in genere, cu excep-

țiunea primarilorii pentru carit communele rămâni solidare, suntii afeciate in prim-privilegii la acoperirea debiteloru comptabililori, a deficitului sai a altorit fapte relative la, gestiunea loru.
Aceste garanţii suntu afectate assemenea,

pentru assigurarea

lori communale şi judeţiane cu a cărorit mănuire

fonduri-

comptabilulă este in-

sărcinațiu.

CAPITOLULU II
GARANŢIILE PRIMARULUI

Art.'72. Pentru veniturile ce suntă insărcinaţi a implini primarii din
communele rurale, din târguri, târguşdre și oraşe, cu populaţiune mai
josii de 5,000 locuitori şi pentru integrăla vărsare la, destinaţia lori a
summelorii implinite, răspunderea, privesce în sarcina communeloră.
(Art, Î, L. P.).
Awxt.'73. La prima, aplicare a regulamentului de faciă şi la casurile
cână primarii se vorii schimba,

alegătorii

communali

voru fi convocați

assemenat art. 33 din legea communală, spre a se pronunția in casulii
Gântâiii, decă iaii assupră-le răspunderea, faptelorii actualilori primari

in serviciulii de percepţie, 6ră in casulii Vallii duoilea spre a allege unii

altii primari, pe a lori răspundere, peniru operațiile financiare cu carii
suntii insărcinaţi. (Art. 29, L. P.).

Decă majoritatea allegătorilorii communali va lua, assupră”i r&spunde-

rea. pentru primarii actuali şi primarii voră primi a, continua serviciului

209

lori cu nuoile sarcine ce li se impunii, acestă invoire veciprocă se va
constata, prin procesii-verbalii.
Art, 74. La casi când primarii actualt mari priimi a lua assupră-le

sarcinile serviciului de percepție, sait majoritatea allegătorilorii
va vota
contra, mantânerei primarilori actuali ; aceste fapte se vorii constata
€răşi

prin procesii-verbalii şi in urmă se va proceda, la allegerea,
noului primarii, cu regulile prescrisse de legea communală.

Unu exemplarii din procesele-verbale citaţe mai susii, se va popri
in
cancelaria communel, 6ră altuli se va trămite consiliului permanenti
allii

judetului, conformi art. 46 din legea communală.

Comitetulii permanentă va trebui a transmite cassierului generală
uă
copie după procesuli-verbalii menționați mai susii spre a/lă avea,
de
basă in operaţiunile primarilor.
Art. 75.

Primarii instalați in serviciul de percepțiune voră trebui a

indeplini acesti servicii obligatoriă in totii cursulii “termenului
ventru
carii suntu aleşi, afară de casurile când pentru motive legale sari
incuviința inlocuirea lorii.
|
Art. '76. Primarii poti delega pe rtspunderea lori uă parte
din sar-

cinile serviciului de percepție assupra

adiutdrelorii lori carii sunţii da-

tori a da concursulă cerută la indeplinirea cu exactitate
a datoriilori
acestui serviciu. (Art. 1, L. P.).
In toti: casuli, actulu de delegațiune va trebui a coprinde
precisu
insărcinările ce se vorii delega adjutorelorii primarului, spre
a se cunâsce
la ori-ce intemplare gradulii de competintă ce privesce pe fie-care.

Art. 77. Scriitorii primarilori nu vorii putea fi delegati cu insărcinarea d'a primi sau a manipula bani fiscali ori communali; ei suntă obligati cu tote acestea, după cererea primarului sai adjut6reloră sele,
a
tene t6te scriptele relative la serviciuliă de implinire şi de constatare.

PARTEA
ATTR!BUTŢIUNILE

AGENŢILORU

INSARCINAȚI

VIII
CU

PERCEPEREA

st CENTRALISAREA

VENITURILORU

CAPITOLULU 1
ATTRIBUȚIUNILE PRIMARILORU
Art. 83. Primarii din communele rurale, din terguri, terguşore
Şi oraşele cu populaţiune până la, 5,000 locuitori, in condiţiunea
lori de perteptori,
au următârele indatoriri:

LUCRĂRI TRANSITORII

1. A primi la intrare de la fostii perceptori communali banii impliniți
de la contribuabili, ce nu vorii & versați incă la sub-prefectură. In casult
când acestă summă.arii trece peste 500 lei, vechiulu perceptoriă,
in unire

cu primaruli, % va, trămite spre versare sub-cassierului care va da. rece-

Pisă in regulă;
2. A primi rolurile in complectii de contribuţii, registrele de cuitante

„adunate in regulă atâtit pe annii trecuţi cât şi pe celui curentii, aflate în
iinţă în commună, precum şi listă de rămășițele allese la intrarea nou-

oza
lut titularii cu insemnare de contribuabilii ce ari urma a se scădea sait
a se adăogi la contribuţii.
Cu ocasiunea predărei acestori acte şi bani, se va incheia procesu-

verbali în care se va artta numirea fie- -căreea piese, starea in care se
predă, numărului foilorit din registrele de chitanţe rimase netăiate şi
summa banilorii ce primesce, specificată pe natura. dăriloră din caril se

compune.
Procesulii-verbali citați mat susii incheiati in trei exemplare şi subscrissit de perceptorii și primarii,

se va da unulu

perceptorului” supri-

matii, unulu se va, inainta, sub-cassierului circumscriptiei, 6ră cellii Vali
treilea. va, rămânea, in commună in mânele primarului.
LUCRĂRI PREGĂTITORE „PRIMARI.“

3. A primi (primarii) de la, cassieruli circumscripției la inceputulu

fie-

căruia anni rolurile de contribuțiuni, unu registru recapitulativii, registru de chitanțe şi formule imprimate pentru serviciulii de percepțiune
si.pentru cellu de urmărire.
4. A verifica (cerceta) dâcă taxele

aşedate in roluri correspundii

cu

basele de impunere, dcă summele ce coinpuni totalulii suntii bine adunate, şi la cast

da

descoperi

veri-uă nepotrivire

s'o incunnosciinţeze

controlorului prin sub-cassierii cerândii indreptare.
5. A face aceeaşi urmare cu rolurile suplementarii ce vori primi in

cursulii annului pentru contribuabilii adăogaţi.

6. A publica la eşirea din biserică (şi la locurile unde se adună conti-

buabilii), data sosirei. rolurilorii annuăle, şi tarifele de contribuții, vestindii a veni la primărie ca, să ia cunnoscinţă de summa dărilorii la carii
suntii aşedați şi să şi pregătescă din vreme midlocele de plată, sai la

casii bă se crede încărcaţi să reclame in termenii de trei luni de la publicarea rolurilorii.
Pentru constatarea, dilelorit in carii se va efectua publicarea rolurilorit
în fie-care commună, se va, incheia procesii- -verbalii, sub-scrissi de primarii şi de preoţii pissericei in care s'a publicatii, şi se va trămite prin
sub-cassierie la controlorulii districtului.
7. A incunnosciința prin avertismente imprimate pe chărtie galbenă pe
patentabili, pe proprietarii de imobile şi pe contribuabili (prin terguri şi

oraşe) despre cătimea dăriloră cu carii suntii inserişi in roluri spre a se
contorma indatoririlorii citate.
8. A inscrie în registrulii recapitulativii allă annului pentru care suntii
formate rolurile, numtrulii contribuabililorit şi totalulii dărilorii pe anni
şi pe trimestru, spre a se cunnâsce summele a cărorii implinire este pusă
in sarcina primarului.

9. A deschide in registru recapitulativi, partide spegiale pentru rămă-șițele fie-căruia anni, inscriindiă summele datorite pe partea stângă la
debitii, cu specificare de natura fie-căreea, contribuţiuni sau alte venituri.

10. A repuria la inceputulii annulul viitori, în registrulit recapitulativiu alu acellui annii, saldosulu rămăşiţelorii de la fie-care partidă deosisebită, formându uă listi summarie de contribuabilii ce suntii datori acele
rămăşiţe, cu arstare de număruli rolului la care suntii inscriși.

i
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LUCRARI

DE IMPLINIRI

„PRIMAR:

11. Primari! implinesci in cursul fie-căruia, trimestru tâte contribuţiu-

nile, decimele, darea pentru clacă şi dijmă,, contribuţiile communal€ şi
embalicurile datorite după roluri pe acellă trimestru, “precum

şi remăşi-

tele pe trecuti in totalu sai in diferite rânduri după midl6cele jie-căruia.
12. Summele plătite de contribuabili se inscrii in marginea rolului in

dreptului numelui fie-căruia, trecendi summa atâţii in cifre cât şi în litere, cu arătare de numărulii chitanței ce va libera contribuabilului din
registru cu matcă, inscriindu acell6şi summe și in matcele chitanţelorii
specificate pe natura contribuţiuniloriă.

13. Când unii contribuabilii ar datora rămăşiţe pe trecuti până la Iuliu
1867, şi n'ar avea midlocele ca să le refuscă d'uă-dată impreună cu dările trimestrului curentii, atunci pentru banii ce va răspunde în aquitarea
veri-unei părţi de rămăşiţe”i se va libera quitanță deossebită, 6ră pentru

datoria trimestrurilorii următâre de la aplicarea 'acestul regulamentii, va
da quitanță in parte din acelasi registru,

insemnându in dosulu ei sum-

mele ce mai datoreză din trecuti.
14. Primarii suntit opriți cu desăvârşire Wa se servi in acellaşii timpii
cu duot sai mai multe registre de quitanţe. Ei vori păstra, unii singuri:

registru. din care vorii libera, cu modulii arătatii mal susii quitanţele necessarii, atâţi pentru dările pe trecuti câtu şi pe curentii; numal după
ce va sfârși uni registru va putea, incepe cu unit altulii.

15. La inele fie-căreea di se va aduna pe matca registrului de quitante

summele

implinite

ihi acea di din fie-care felu de dare, şi resulta-

tulă se va, reproduce in condica recapitulativă la dehitu, in pârtida, numită cassa banilori, spre a se cundsce in (6tă vremea totalulii summelorit

implinite, fiă din rămăşiţe, fiă din veniturile annulut curentă.
16. Summele implinite de la epoca une! vărsări până la alta, se vori
allege pe natură de contribuţii şi pe exerciţiu, şi se va inscri la creditii în
partidele lori respective.

17. La fie-care duoă s&ptămâni primarii suntu datori a merge să verse ]a, biuroulu

sub-cassierului de circumscripție f6te summele

implinite

in acellu intervalu de la contribuabili, impreună cu amendele de urmăriri şi cu ordonanciele de descărcare aplicate in regulă.

18. Fie-care vărsare de bani se va face neapăratii cu uă declaratie
tipărită in care se va specifica numerariulii şi celle-alte acte accesorii.
Decimele sai alte dări communale implinite după roluri sau după bud-

getulii consiliului communală, se vorii vărsa in cassa communală, prin operațiuni de iresorerie.
"19. Summele vărsate la sub-cassierulii circumscripțiunii, atâtii în numerarii câtii şi ordonanţie de descărcare, se vorii inscrie pe partea dr6ptă a registrului recapitulativi la partida cassei banilorii, deossebitii pe
fie-care annă cu insemnare de remisele cuvenite primarului la, acelle
vărsări.
20. Pentru summele vărsate cu modului arătatu, primarii voră lua de
la sub-cassierulii circumscripţiunii semnătura de primire, chiar in regisiu recapitulativu, şi uărecepisă tăiată de sub-cassierii dintrunii registru

cu îalonă, pentru banii primiţi de dânsuli:, in care se va specifica summa,
T&spunsă, in numerarii şi aceea vărsată in ordonanţe de descărcare.
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In nici uni

casii primarii nu vorii putea lăsa la sub-cassieri veri-uă

summă, fără a primi semnătura şi recepisa, vorbită, mal susii, căci in casi

contrarii rămâni înşii respundători,

21. Primarului ingrijesce a cere din vreme de la sub-cassierii unit noi
registru de chitanţe, când acella ce se află in lucrare este aprope a se
termina, elli e dătoriu a preda la, sub-cassierii matcele registrului terminată pe Jengă unu raporti desluşitoră de totalulii summelorii coprinse intr'ensulu sub luare de adeverinţă.
22. Pentru contribuabilii strămutați,

fugiţi,

carii nu se va putea implini dările, precum

incetaţi din vieţă,,

de la

$si pentru acel carii nu vorit

fi inscrişi în roluri şi carii vori trebui a se aşeda, din nou la contribuţie,

primarii suntii datori a forma staturi speciale după modelurile imprimate
No. 9 şi 10, şi a le transmite sub-cassierului la fie-care vărsare de bani,
spre a “se trăite şi de acesta la. agenţii cu constatările.

23. Ordonanţele de descărcare ce se vori primi de la sub-cassieri
pentru

contribuabili! de la, cari nu Sai pututi

implini

dările,

se voru

aplica fără intârdiare în roluri in modului prescrissii de condica contri
buţiunilori direcie, şi se vori vărsa, la, sub-cassieri in termenii de duo*
s&ptămâni de la primirea lori, câcă în cast contrarii vori fi supuşi la
amendele prescrisse de lege.
LUCRĂRI

DE BIUROURI

«mima

24. Primarii suntii indatoraţi a, ţâne in bună stare rolurile, registrele
de chitanţe, registrele recapitulative, tabelele şi ori-ce acte privitâre Ja
serviciulit financiari.

Archiva acestui servicii se va, păstra intr'unii dulapii deossebitu spre
a nu se amesteca, cu aceea a, serviciului communali.
25, Registrele recapitulative şi recepisele de summele vărsate la subcassierii, se vorii păstra de priinară până la implinirea termenului de
duoi anni, hotărâtă pentru r&fuirea tutulorii veniturilor unui anni, după

care le va, preda in păstrarea sub-cassierului pe lângă un tabloii de situație, luându «de primirea, lori uă declaraţie din partea sub-cassierului
pentru desăvârșit liquidare a, datoriei aceliui anni.
CAPITOLULU III
ATTRIBUŢIUNILE SUB-CASSIERILORU DE CIRCUMSCRIPŢIUNĂ
Art, 85. Sub-cassierii de circumscripţii dirigi serviciulu de percepțiune incredințati primarilori din commiunele cu populațiune de la cinci
mil locuitori in josi; priveghiadă operaţiunile fiscale aile primariloră,
verifică, comptabilitatea lori, as6qă situațiunea debitului şi creditului
communei, inspecteză, şi ia missurile cerute de trebuință pentru assigurarea implinirei veniturilori din cir cumscripţiunea in care funcţioneză.
LUCRĂRI PREGĂTITOARE pSUB-CASSIERĂC

3. După instalarea, biuroului circumscripţiunii, sub-cassierulă va aduna îreptati pe toţi perceptorii ce au funcţionatii până la aplicarea regu-

Jamentului de faţiă, impreună, cu primarii şi scriitorii communali şi cu
t6te condicele de chitanţe, vechile registre recapitulative, rămase pe la.
commune şi rolurile de contribuţiuni, spre a efectua în presenţa sea, desfacerea, perceptorilori cu primarii.
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4. Sub-cassierii vori allege şi stabili situația rămăşițelori fie-căreea

commune din annii trecuți și datoria annului curentii după roluri, după
tabelele pentru clacă şi dijmnă, şi după, recepisele ce vori presenta perceptorii pentru vărsarea summelorii implinite.
Rămășițele allese din fie-care exerciţii la diua desfacerit assupra contr ibuabililoriă, precum siş deficitele ce se vori constata assupra, foştilorii
perceptori, se vorii inscri în partide speciale, pentru fie-care anni deossebită, in registru recapitulativu allu primarului şi in registrul sub-cassieriei pentru partidele communale.
6. Sub-cassieril vori desluşi atât primarilorii câtă şi scriitoriloră ,
prin probe practice, modului cum ai a “si indeplini datoriile ce?i privescii,

adică:
Cum trebue a inscri in marginea, roluriloră contribuţiunile implinite.
Cum aii a forma chitanțele ce urmeză a libera contribuabililoră.

Cum trebue a aduna matcele
şi la finele fie-căreea di.

chitantelorii pe natura de contribuţiuni

Cum au a face alegerea summelori pe exerciții şi pe natura de contibuţiuni.
Cum aii a reproduce i in partidele deschise in registrulu recapitulativu,
summele adunate in registrului de chitanţe şi altele.
7. La inceputulu fie-căruia anni sub- câssierulii primindii de Ja cassie-

ului “generală:
c) Transmite immediaţit primarilorii

tarifeze, rolurile şi registrele

pentru serviciulu acellui anni, cu desluşiri amănunte de urinarea, ce ali

a face cu dânsele, conformu îndatoririlor puse prin acesti regulamentu.
LUCRĂRI DE CENTRALISARE ŞI COMPTABILITATE „„SUB-CASSIERĂ(
8. Sub-cassierii primescii de la primarii communelorii, la fie-care duoă
stptămâni, summele implinite din veniturile ce sunti insărcinați a percepe, atâtu in natură cât şi în ordonanţe de descărcări ce se vorii fi

aplicati prin roluri.
Ei ceri primarilorii la fie-care vărsare de bani a le presenta rolurile ,
registrele de chitanțe şi registrulii recapitulativi. Examinâză decă Tolali e complectaţii după regulile stabilite mai susii, verifică, matcele şi t0-

talurile paginilor registrului de chitanţe, spre a se incredința deca summele implinite suntu inscrisse şi adunate în regulă, dăcă elle correspundii
cu totalulu banilorii aduși spre vărsare şi dâcă raportului (trecerea summelorii in partidele registrului recapitulativii)

s'a operatii cu exactitate.

La casii de a găsi errori, sub-cassierii faci! indreptările cuvenite prin
scăderea saii adăogirea, summelorii trecute greşitu.
9. Sub-cassierir liber6ză primarilorii, pentru 'dările vărsate pe compta

fie-căruia anni in parte, câte uă recepisă tăiată din registrulii ad-hoc,
specificândi in dosuli recepisei categoria veniturilorii din carii se compunit summele vărsate.

Inscriti acelleşi summe in registruli recapitula-

tiv all primarilorii (pe pagina, drâptă. la partide, cassa banilori) specificate pe fonduri şi exerciţii, sub-scriindă şi in marginea acestul registru

de primirea banilorii.
LUCRĂRI DE PERCEPŢIUNE ŞI COMPTABILITATE „„SUB-CASSTERICE
17. In casulu

când

sub-cassierulă va implini imposite carii ari: fi pre-
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vădute prin rolurile primarilorii, sunti datori a communica, indată acestoru agenţi sumele implinite cu desluşire de tâmpuli pentru care s'a implinitii şi num&rulii recepisei ce a liber atu, punendu-le indatorire ca, pe
temeiulii communicaţiei officiale ce le va face, să, inscrie acelle summe,

insă:
I. In marginea rolurilori communei la numele vărsăriloră cu arttare
că Sa impliniti prin sub-cassierie, notândi număruli chitanţei liberată,;
IL. In registrulă recapitulativi la debitulu şi la creditul partidei,
« Cassa, hanilorii » Şi ossebitii la creditulă partide! communale, €răşi cu
'desluşire că Sai incassatii prin sub-cassierie insemnându

'cepisei liberate.

numărulu re-

COMPTURI

24. Raporturile şi ştaturile primite de la primari pentru contribuabilii
ce urmeză a se adăogi sail a se scădea din roluri, se vorit trămite de
sub-cassierii d'a, dreptul agenţilorii de constatare, spre a le cerceta du-

pă regulile aşedate pentru constatări şi a le da cursulii legiuitil.
25. Rolurile suplementari siş ordonanţele de descărcări şi restituiri, ce
se vorii primi la sub- -cassierie, vmâqă a, se trămite fără “intârgiere primarilorii respectivi, cu desluşirea ce aii a face cu densele; sub- cassierulii
va, incărca mai ântâiu partida, fie-căreea commune cu resumatuli acellorii roluri,

LUCRĂRI DE INSPECȚIUNE „„suB-CAsSIERIt
28. Pentru buna, conducere a serviciului de implinire prin commune:
le circumseripțiunii

şşi pentiu regulata țenere a comptabilităţii, sub-cassie-

zii suntă datori pe răspunderea lori (conformii art. 19 din lege), a inspecta inşii saii prin ajutârele lorii, cell pugini de duo: ori pe trimestru, tote biurourile de percepțiune încr edințate primarilori şi a incheia
la fie- -care inspecţiune procesil- -verbalii de constatarea situaţiunii in care
a găsitii lucrările fie-căruia agentu de percepţie.
Procesele-verbale de inspecţiune sub-scrisse de agentului care a fă
cutii inspectarea, de primarul și de scriitorul communal, se voru trămi-

„te cassierului generali, arătândii măssurile luate pentru indreptarea neregularităţilor ce arii fi descoperită.
29.

Inspecţiunea

consistă in examinarea,

modului cu care primarii şi

ajutorele lori ? Şi indeplinesci atribuţiunile prescrisse prin acestă regulamentii,

observândii.

dâcă implinirile se efectueză in regulă si fără, ne-

gligenţă, dâcă se liberăză contribuabililorii chitanţele cuvenite, dâcă nu
se faci assupriri la uă „percepere, dâcă se găsescii in commună contriDuabili neinscriși la vruă dare şi arii fi in stare d'a se aşeda la coniribu-

ție, şi in fine dâca archiva şi scriptele primarului suntii țenute in bună
regulă.

-

PARTEA
DESPRE

RETRIBUŢIUNILE

AGENŢILORU

DE

IX
PERCEPŢIUNE

ȘI CENTRALISARE

CAPITOLULU 1

RETRIBUŢIUNEA PRIMARILORU
Art. 88. Primarii communelorii rurale primescii pentru serviciuliă de

|

“
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percepţiune ui remisă de duoi lei la sută din summele ce voră implini
şi vărsa la sub-cassieria circumscripţiunilorii assupra veniturilori: annului
1867 şi acelloru viitori anume:
Din contribuțiunea personală, şossele, patente, foncieră, transmitere,

decimi communale,

decimi judeţiane, decimea, camerilori de commercii:

şi embaticurile de la proprietățile Statului (art. 7 şi 8, L. P.).

Ei primescii remisa de 4 lei la %/, pentru sumrnele ce vorii implini şi

vărsa la sub-cassierie din rămăşitele veniturilorii menţionate*mai susi pe
annil trecuţi (art. 28, L. P.).

Art. 89. Primarii din târguri, tergușore și oraşe cu populațiunea de
5,000 locuitori in josă, primescă pentru summele ce voră implini şi vărsa
la sub-cassierie din veniturile arătate a, art. precedentă pe annuli 1867
şi cel viitori, uă remisă de 4%, let, 6ră pentru rămășițele din annii trecuti
vă remisă de 8%, lei (art. 7 şi 28, L.P.).
CAPITOLULU IV
RETRIBUŢIUNEA ŞI REMISELE CASSIERILORU GENERALI
Art. 93. Primarii, perceptorii şi cassierii generali mau dreptii la remise pentru veniturile carii, fiind inscrisse in debituli loriă, se voră
fi implinitu prin alţi comptabili, saii se voriă fi vărsatii da dreptul la, cassa
centrală.
Art. 94. Nu sunti supuse la remisă in favârea nici unui agentii fiscalu veniturile budgetare neprevădute la, art. de mai susul şi veniturile
din răscumpărarea clăcei şi a dijmei.

Art. 95. Nici unulu din agenţii fiscalt nu sunții tolerați a lua de la

contribuabil! sau de la debitorii Siatulut veri unii felt de plată sub titlu

de retribuţie pentru serviciul de percepțiune. Ort-ce assemenea urmări

vorii fi considerate ca, abusuri și se vori pedepsi conformil legilori.
Art. 96. Primarii suntu datori a vărsa la, sub-cassierie i6te contribu:

ţiunile decimale şi veniturile ce suntii insărcinaţi a percepe, astii-felă precum le-ai implinită fără a face vre uă rețânere dreptu remise, etc.

După acestă operaţiune vori presinta compturi de remisele ce li se

cuvinu assupra summelorii vărsate in parte pe fie-care ramură de veni-

turi şi pe exerciţii, şi obțânândi plata lori vorii sub-scrie acelle compturi
de primirea summelori coprinse intr ânsele.

Art. 100. Remisele cassierilorii generali, alle sub-cassierilorii , perceptorilori., primariloră, adjutorelorii şi agenţilorii, nu sunții supuse la

Teţenerile prevădute de legea, pensiilorii, de 6re-ce ei mau drepturi la
pensiuni pentru aceste remise.

PARTEA
DESPRE

RESPONSABILITATEA

COMPTABILILORU
ARU

Art, 101.

X.
SI PENALITATEA

ABATTERILORU

CE

COMMITTE

Cassierii generali sunt responsabili către fiscii pentru t6te

veniturile a cărorii incassare se va îi incredințatii lori sait sub-cassierilori, perceptorilorii şi primarilorii din coprinsulii districtului in care funcțion6ză.
:
o
Sub-cassierii, perceptorii şi primarii suntii assemenea, responsabili că-
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tre cassierulu districtului pentru implinirea, vărsarea şi liquidarea în complecti, fiă în numerariu, fiă in ordonanţe de descărcare, a veniţurilorii cu
a cărorii adunare vorii fi fosti însărcinați; communele sunţi solidare pentru faptele primarilorii vis-ă-vis de cassierulii generali.
Art. 102. Agenţii

carii Sarii constata că au negligeti

implinirea Ye:

nituriloră trecute în debitulii lori şi carii până acum la expirarea. unui
trimestru nu vori fi vărsat cellu puţinii duos părţi din datoria acellui trimestru, se gorit supune a răspunde immediatii porţiunea de venituri până
la complectarea a*/x, remâindi ca, implinirea restului să se urmărescă in
termeni de 9 luni prin observarea, reguliloră şsi indatoririlorii de maijosi.
Art. 103. Cassieril generali, sub-cassierii, perceptorii siş primarii, după
9 luni de la expirarea unui trimestru, sunții datori a vărsa, din fondurile
lori proprii tote rămăşiţele din contribuţiunile directe, decimi, arendi de

moşii și embaticuri, d&că nu vori justiiica motivele legale pentru carii
mai

pututii efectua, implinirea

acellorii rămăşiţe.

In casu contrarii, se

vorit destitui, şi summa ce arii datora. se va implini din averea, şi garanţia
lorit.

Primarii rămâni in acâstă privinţă, supuşi regulilorii prescrisse la art.
107—108 de mai josul.
Art. 104. Comptabilii carii voru fi accoperitii cu fondurile lorit proprii, rămăşiţele neimplinite, r&mânii subrogați către debitori in tote drepturite statului in cursii de 3 anni de la epoca când urma a fi implinite
acelle summe, 6ră după expirarea, acestui termenii, ork-ce acţiune contra
debitorilori rămâne stinsă cu desăverşire.
Art. 105. Comptabilil nu voru putea, accoperi datoria unui trimestru
cu summele implinite din trimestrele viitore.

Abatterile de assemenea natură tragii după sine destituirea şi supunerea comptabilului la răspunderea rămășiţelorii.
Summele vărsate cu anticipație de contribuabili saii alți debitori, vorii
trebui a se vărsa in compta trimestrelorit pentru carii Sat impliniti.

Art. 106. Contribuţiunile pe annil din urmă, cu carii ari fi adăogiţi
unii contribuabili prin “rolurile suplementarii, se "consideri ca venitiă ali
annului in care s'aii emisii acelle roluri, şi summele implinite se versă
in compta trimestrului acestui anni.
Art. 107. Summele implinite şi sustrase in veri unit modu de la destinaţia, lorii, afară de casurile de forță majoră, constatate legalmente, se
depunii îndată la cassa fiscului, de către cassierii generali, din fondurile
lori. proprii; rămâindă a se despăgubi, la rândul lori, din averea şi garanţa, agentului ce le-aii sustrasii sai din a cărui neingrijire Sail instrăinatii.
Art. 108. Sub-cassierii de circumscripţii sunțil responsabili către cassieri pentru summele implinite şi sustrase “de primari, când acesti fapti:
ar proveni din causa lipsei de surveghiare $si a neverificărei la timpu a

operaţiunilori gestiunei lori.
Ac&eaşi răspundere

privesce

pe sub-cassieri şi când

din negligența

primarilorii nu Sari îi implinifit contribuţiunile * şi alte dări legiuite la
timpulii cuvenită, şi că prin acesti faptii Sar fi făcutii imposibilă implinirea, acellorii dări.
In ambele casuri citate mai susu, sub-cassierii suntii datori a răspunde
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de la denşii summele perdute saii sustrase de primari, rămânându-le dreptul a urmări averea primarilori pentru despăgubirea loril.
Art. 109. In casii când sustragerea veri-unorii venituri, perderi şi
alte abateri, mar proveni din negligenţă sai neverificarea la tompii + a

sub- cassieriloră,

atunci obştea, communei rămâne răspundătâre pentru

tote summele ce nu sari putea accoperi din averea primarului.

Răspunderea, unorii assemenea summe se va, face prin repartiţiune
assupra contribuțiunilori cu carii suntii inscriși in roluri locuitorii communei, implinindu-se de la fie-care summa, cel]ii privesce.
Art. 110. Primarii şi perceptorii suntii datori a lua tâte măsurile de
siguranţă pentru buna păstrare a fondurilorii incassate până la dilele destinate pentru
Art. 113.
plinite şi nu
vorii amenda

vărsarea lori la sub-cassieri sau la cassieruli generali.
Agenţii fiscali carii vorit fi ț6nutii assupră-le summele imle voriu fi vărsatii la destinația lori la termenile fixate, se
cu perderea remiselorit cuvenite la acelle summe, şi voră

trebui a le restitui impreună cu procentele legiuite, afară de impedicările
de forță majoră justificate in regulă (art. 26, L. P.).
Ari. 414. Primarii şi sub-cassierii carii vorii fi negligeti perceperea
banilorii, pentru despăgubirea, clăcei şi a dijmei, se vori: supune, dreptii

amendă, la uă reţenere de */, din reinisele cuvenite fie-căruia
celle- alte venituri” pe luna trecută.

pentru

Art, 116. „Responsabilitatea, cassieriloru generali, sub-cassierilori, per-

ceptorilorit şi primarilor pentru summele neimplinite, se raportă la veniturile annului curentii, incepândi de la trimestru de Iuliii și in viitorii,
6ră nu şi pentru remășiţele până la acestii trimestru, carii rămân supuse
la regulile aflate in vigore până la promulgarea acestui regulamentii.

Art. 117. La casu de inlocuire, vechiuli aginte rămâne | răspundătorii
pentru r&fuirea in complectii a rămășiţelori trimestrelorii precedente,
când la eşirea sea, mar proba prin acte autentice că a făcută tote ur-

măririle legiuite pentru implinirea, banilorii. — Totuşi nouli aginte, după
listele nominale procurate de fostuli titulari, urmăresce in termenii de
nouă luni de la trimestrul când acesta, din urmă a, incetată funcțiunile
selle — pe toţi contribuabili! assupra cărora figureză assemenea “rămăşiţe. — In casurile efectuate in urma, acestet demarşe vinu in deducţiunea debitului fostului comptabilii, şi numai diferinţa ce mai rămâne de
saldatii se accoperă din garanția. sai averea sea.

Art, 119. Regulameatuli de faciă, se va pune în lucrare de Ia trimestrulu de Tuliu viitori (anulu 1867).

LEGE
MODIFICĂTGORE LEGII DE PERCEPȚIUNE DE LA 15
MAIU 18671)
(1868)
CAPITOLULU 1.
PERCEPEREA

Art.1.

In communele

rurale, târguri, terguşore

$si oraşe,

cu

uă po-

pulațiune mai josii de cinci mii locuitori, veniturile din:
Contribuțiuni directe;
Decimi adițional;
Embaticuri;

Darea, pentru clacă și dijmă şi ori-ce alte venituri sari pune in sarcina lori;

Se implinesc

şsi se urmărescii de către primari cu concursulii ajuto-

relori selle.

Communa este solidară şi respundătore de faptele primarului
torelorii selle, dâcă averea. acestora mari fi de ajunsi.

şi aju-

Postulii de primari devenindii vacantă, consiliulii communali numesce cu majoșitaţea voturiloriă pe unulii din ajutorele primarului, care

va indeplini obligatorii serviciulii de percepţie până la instalarea noului
primari.
In casit de disolvare a consiliului communale, primarele continuă serviciulu de percepţie până

la allegerea și instalarea succesorului săi.

Scriitoruli: communalii este obligati şiş răspundătoră

Wuă potrivă cu

primarulii pentru țenerea regulată a scriptelori serviciului de percepție,

fără amestecii in primirea banilorii.
Art, 2. Veniturile din arendi de moșii, păduri, clădiri şi poduri;

ve-

niturile din băuturi spirtuose, amendele pentru delicte păduresci, deficiturile comptabililorii și debitorilorii Statului şi alte venituri ce Pari mai
pune in sarcina lori, se implinescii de către cassierii de circumscrip-

țiuni formate de ua, duoă sai trei plăși administrative , in raporti cu
intinderea Jocalităţilorii, cătimea veniturilorii şi cerinţele “serviciului.

Sub-cassierii suntii datori a intreține unul saă duoă ajutâre pentru serviciulu comptabilităţii şi all urmăririloră, retribuiţi din remisele lori.

Art. 3, Contribuţiunile directe, decimele aditional, chiriile, amendele judiciare, coniributiunile oficiărilori şi fâncţionarilorii armatei,
1) A se observa legea ce urmeză

cepțiunii din sarcina, primarilorii,

immediatii prin care se ridică serviciul per-

Si acestă lege este desființată și inlocuită. Vedi notițele precedente.
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deficituriie comptabilității şi debitoriiorii

Statuiui,

embaticurile

proprie-

tăţiloră Statului din orasele cu uă populațiune mal susii de cinci mii localitori şi prin celle de reşedinţă districtuată, fără consideraţiune de numărulu “populațiunii, precum şi alte venituri ce Sari pune in sarcina lori,

se implinescii de către perceptorii speciali aședaţi pe despărțiri.
Perceperea taxelori btuturiloria spirtu6se; se "va, face prin oraşe de
perceptorii speciali in casulu da se administra in regiă.
Numărulii circumscripţiunilorii de percepțiune de prin oraşele prin-

cipall se vori determina printr unii regulamentii de administrăţiune.
Perceptorii de oraşe și primarii de terguri suntă datori a intreţine, pe
compta remiselori lori, câte uni aginte de urmărire pentru fie-care
duoă sait trei suburbii, şi trebuinciosulă numări de impiegați pentru lucrările de biuroi.

CAPITOLULU IN
CENTRALISAREA FONDURILORU

Art. 4, Primarii versă fondurile ce implinescit in mânele sub-cassierilorii de circumscripţiuni la fie-tarii cinci-spre-dece dile. Aceia, carii
vorii fi in depărtare mai mare de una şi jumătate” postă de reşedinţa subcassierului, poti face vărsările uă-dată pe lună.
Primarii “din districtului

Ismailii unde

nu există sub-cassieril,

versă

fondurile incassate direcţii la cassierulii generală uă-dată pe fie-care lună.
Art. 6. Perceptorii de oraşe vârsă fondurile implinite de denşii in mănele cassierului generali la finele fie-căreea, stptămâni.
Decimele communale incassate se versă de perceptori şi primari directă

la cassele communale respective, sub luare de chitanțe “valabile carii se
vorii inainta ca, vărsări de ordine la cassierulii generalii.

CAPITULULU UI
RETRIBUŢIUNILE

AGENȚILORU

DE

PERCEPERE

ŞI DE CENTRALISARE

Art. '7. Primarii communelorii rurale sai, in lipsa lorii, 'ajutorele insărcinate cu percepția, dărilorit, primescii pentru compensarea

liloră de servicii, unuli Şi jumătate la, sută

cheltue-

assupra summelorii impli-

nite şi vărsate in numerariii din tote veniturile enumerate la art. 1.

Scriitorulii communali pentru serviciulii țenerilori scriptelorit de percepțiune, se va remunera directii de către primari saii locotinători

cu

/, din remisele sâlle.
Sub-cassierit de circumscripţiuni primesci pentru

compensarea

chel-

tueliloră de centralisare, de percepţiune, verificare şi inspectare unulii
la sută assupra, summelorit ce vorii vărsa in numerariii din veniturile
enumerate Ja art. î.
Plășile ajle cărori venituri marii produce uă remisă indestulătore pen-

tru inirețenerea unui sub-cassieri, se vori anexa la altă circumscripțiune.
Comptabilii districtului Bolgradii vori fi retribuiţi provisoriu de către
colonişti, conformi art. 151 din statutele lori , insă:

Sub-cassierit cu lefi fixe de let noui duoă mii optii sute annuală şi lei
şese sute pentru spese de biuroi, de locale, incălditii, etc.;
Ajut6rele cu lefi fixe de lei noul una, miă optii sute annvale;
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Unu ajutorii atașați la, cassieria

generală

cu lei noui duoă

mii optă

|
sute annuale.
Primarii de terguri, terguşore şi orase primescit patru la sută assupra

contribuţiuniloriăi directe, decimelorii adiționali şi embaticurilori ce vori

implini și vărsa in numerariii la, sub-cassierulii circumscripțiunii.

Primarii din communele districtului Ismail, pentru cheltuelile de per-

cepţiă, de comptabilitate,

de urmăriri şi spese

aducerea banilorii da dreptulii la, cassierulii

de transportii

generali

pentru

uă-dată pe fie-

care lună, aii drepti la remisă de şese la sută din summele ce vori'
implini şi vărsa la destinatia lorit.
CAPITOLULU V
COMPTABILITATE

ŞI CONTROLU

Art. 14. Primarii şi perceptorii fiscali teni. următorele registre

comptabilitate :

de

a) Registru cu maică de quitanțele ce urmeză a, libera, contribuabililoră, cu rubrică specială pe matcă pentru inlesnirea, adiționării summelori implinite de diferite dări pe fie-care di,
.
5) Registru recapitulativi care să presinte pe partea stângă totalulă
veniturilorii ce ai! a implini annuale şi pe trimestru, specificate după
natura lori, și implinirile efectuate pe fie-care di; €ră in partea drâptă
vărsările făcute de sub-cassierulu respectivi sai la, cassieruli generale,

assemenea pe natura veniturilorii, avândă și uă col6nă specială pentru
remisele cuvenite.
Cassierulu generale

sau sub-cassierulu la care se face vărsarea, după

ce verifică matcele chitanţelorii cu registru recapitulativii şi as6dă situaţiunea perceptorului, sub-scrie acesti registru, insemnândii si număruli

recepisei liberațe pentru primirea banilori.
Art, 18.

Tote registrele cassierilori generali, primarilori, percepto-

rilori şi sub-cassierilori suntit prenumerotate şi snuruite sub sigiliulă
ministerului financelorii; elle se trămită impreună Cu imprimatele de carii
aii trebuință, pe comptulă agenţilorii citați mai susii.
INSPECŢIUNEA

Art. 19. Sub-casierii de circumpscripţiuni suntă obligați a inspecta,
uă dată celli puginiă in fie-care trimestru, serviciulii de percepţiune din
communele circumscripțiunei lori, spre a se incredința de situaţiunea
implinirilorii şi de tenerea comptabilităței, şi spre a lua măssuri de indreptare, potriviti legiloră, fiind şi responsabili pentru perderile ce arii

incerca. communele prin abatterile ce Sarii committe.
CAPITOLULU VI
DISPOSIŢIUNI GENERALE

Art. 23. La finele fie-cărui trimestru, suntă exigibile 2/. din debitulă
unei pătrimi annuale a veniturilorit enumerate la art. 1, 3 şi 3, pentru
diferinţa, neimplinită până la, complectarea cellorii */,; comptabilii sunti

supuși la uă amendă egală cu summa remiselorii cuvenite assupra acellei

diferințe.
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La expirarea annulul se vorii constata rămăşiţele pătrimeloră trecute,
uă dată cu incheiarea, scripteloră cerută de ari. 97 *) din legea, compta.
bităţel generale, şi summele allese vorii trebui a se răfui treptatii câte
uă treime in fie-căre trimestru şi in complecti până la, 30 Septembre din

annuli următoră.

Tâte rămăsiţele nejustificate după 30 Septembre, pri-

vescit in sarcina primarilori, “perceptoriloriă şi sub-cassierilorii ; vis-a-vis

de Statii, privescii in sarcina, cassierulut generale şi se implinescii din
averea, şi garanția, lui,
comptabili Și debitori.
Art. 25. La epoca
neinplinite din annuli
locuirel sâlle, şi noului

substituindu-se

apoi in

drepturile

Statului

către

inlocuirei unui comptabilu, se constată rămăşiţele
trecuti şi cellit curenti, exigibile până la diua iInsuccesorii ia assupră'şi sarcina, incassări! lori, in

termenile prevădute la art. 25.
Dâcă la aceste termene rămăşiţele nu suntii pe deplinii incassate, diferinţa, se implinesce de la compiabilii ce ai funcționat in acelli exerciti, din averea şi garanța lori. Acesta se va face obligatorii in cele
trei iuni ce vinii după expirarea exerciţiului şi în proporție cu tempulii
gestiunel fie-cărui comptabili.
In acesti casii, comptabiluli in funcţiune rămâne obligati a urmări
incassarea, acelloră rămăşiţe de la coniribuabilir şi debitorii Statului, pe
comptuli comptabililoră creditori.

Dreptului

agențiloriu fiscali, de a urmări implinirea contribuțiunilorii

datorite Statului

impreună cu decimile adiţionali, incetâză la finele annu-

lut all 3-lea. de la inceputuli fie-căruia exerciţii.
Art. 26. Suntu scutiți de amendele şi răspunderea prevEdută la art.
23 şi 25, agenţii fiscali carii vorii proba că in timpulii cuvenită au făcutii
t6t6 silinţele si lucrările legiuite, că au avuti in servicii cerutulii numări de “agenţi de urmărire, inspecțiune şi verificare Şi că imprejurări

de forță majoră recunnoscute i-ati impedicatii de a efectua implinirea
in coriplectii a veniturilorii cu carii ai fosti debitaţi.
Art. 27. Agenţii de percepere carii arit implini Yruă dare fiscală autorisată de lege, fără a libera pentru summa, primită quitanţă sai rece-

pisă din registru cu matcă, sait le-arii libera in modă fraudulosi, vori fi
destituiți şi supuşi la plata. acellori

summe

cu procentele legiuite,

fără

dreptulii de reţânere, dându-se şi in judecată spre a şi lua ) penalitatea
legiuită.
Art. 28.

Sub-cassierii și perceptorii carii nu voră preda

compturile

mensuale si trimestriale la termenile fixate , saii carit mari tene comptabilitatea, lori în bună regulă, se vorii supune la amendă peniru fie-care dată

când se vorii

dovedi abătuti cu */, din remisele

„precedentă.
Aceeași penalitate

se “aplică primarilorii

cuvenite lori pe luna,

şi servitorilorii

communali

carii, după explicaţiile şi exemplele practice ce li se vor da de sub-cassieri,
Fată textul acestui articolă :
„Art. 97. Uă commissiune specială, allesă de Adunare, va incheia jurnalulă și
cartea, mare de partide a comptabilităței generale la, finile lui Decembre, și va
constata prin procesii-verbalit communicatii Adunărei, eoncordenţa socotelelori
ministeriale cu seriptele centrale alle financelerii.“
NB. La legile desfiinţate şi trecute în acestii codii nu ami mai făcutii esplicațiuni și trămitteri, nefiind. trebuineidse.
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Ja fie-care vărsare în cursii de 4 luni de la aplicarea acestei legi, nu vorit
țene in deplină regulă scriptele serviciului de percepţiă.
Art. 29. Agenţii fiscali caril Sari dovedi că au ţenutii assupra lorik
şi nau vărsat la termenile prescrisse summele incassate, vori fi amendaţi cu perderea rețenerilori cuvenite la acelle summeşi voru trebui a
le restitui impreună

cu procentele legiuite, afară de impedicările de forţă.

majoră, justificate in regulă.
Art. 30. De la punerea in aplicaţie a legii de faciă, agenţii fiscali vori
primi pentru rămăşiţele ce voriu iraplini din annii trecuţi până la Ianua
viii 1867 induoită rămisă prevădută prin acestă lege.
Art. 31. Acolo unde communele vor declara că nu iait assupră-le r&spunderea adjutorelorii și a primarilor, ai facultatea de a Xallege
din noii.
DIDI

LEGE
REDICAREA SERVICIULUI DE PERCEPŢIE
DIN SARCINA PRIMARILORU ŞI INSTITUIREA DE PERCEPTORI SPECIALI!)

(1870)
Art. 2. Perceptorulii se va, allege de obstea communei, pe răspunde-

rea sea, dintre locuitorii ce arii avea, cunnoscință de carte şi arii posseda uă avere mişcătore de la 600 lei noui in susii, ossebitu: de averea
sea, imobilă.

Mai multe commune se vorii putea, inţellege intre sine pentru allege-

rea, unui singurii perceptori.
Perceptorulii va putea delega, pe a sea răspundere, unii sub-perceptorii pentru implinirea, dărilorii in cătunele depăriate de reşedinţa communei.
Alegerea perceptorilorii se va face după listele de alegeri alle consi-

Jiului communalii.

Verificarea

alegerii se va face de către comitetulii

permanenti.

Awt. 3. In communele unde mari exista locuitori cu assemenea qualităţi, consiliulii communalii, cu autorisaţiunea inscrissă a obștei allegătorilorii, va angaja din alte părți uni perceptoră cu cunnoscințele cerute
şi cu garanții assigurătore pentru commună care rămâne și r&spundătre pentru faptele gestiunii acelui perceptoru.
3) Prin promulgarea acestei legi, nu S'aii pututii seste legile și reglementele preeste
cedente de pereepțiune trecute in acestă broșură, căci consiliulii communali
presentă.
țânutii a îndeplini servieiulii perceptorului în ceasurile prevăqute cea
Și acâstă lege este desființată și inloevită prin legea, din 1871, pentru consta-

tarea, şi percepțiunea contribuțiuniloră directe.

cat

PENTRU -
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Art. 4. In cas când cassierulit generală va descoperi abateri in compturile perceptorului, pe Guă-parte va, avisa pe commună, 6ră pe d'altă
parte leva aducela, cunnoscinţa, comitetului permanenti care, constatându-le, va invita pe commună a procede la allegerea unui nuoii perceptor. Communa assemenea, va avea dreptulii de controlii assupra perceptorului și de denungiare i in casuri de abateri sau risipiri de bani. — In

casurile de mal susii şi cassierii şi commună
pe perceptoră şi a provoca noul alegeri.

ai dreptulii Wa, suspenda

Art. 5. In Casi de morte, de bslă şi de abateri carii mari permite
continuarea funcţiune! perceptorulut, consiliul communalii va insărcina

din sânul săă unulă din membrii a continua obligatoriă, pe răspunderea sea şi a communil, operaţia incasării dărilorii până la allegerea altui
perceptoriă, care se va opera şi confirma in interval cellă multă

de 20

dle.
Art. 6. Dreptu emolumente, perceptorulii communalii va primi uă
remisă de unu și jumătate la sută assupra, tuturorit incassărilorii ce face.
Remisa va îi plătitâre la, fie-care vărsare de bani
Communa, va putea, la, trebuință, să, mai accorde
demnisaţie, după invoirea formală ce se va face de
Acestă idemnisaţie va fi prevădută in budgetulti
Art. 8. Perceptorulii "SI va, tene biuroulă in

către sub-eassieru.
perceptorului uă inconsilii.
communali.
cancelaria primăriei,

avendu concursului primariloră , notariloriă şi allu slujbaşiloră primăriei
(vătăşel).
Perceptoruliă este răspunditori cu averea sea pentru faptele relative
Ja gestiunea lui, şi la neadjungere commună.
Primarulu sau, in lipsă”, adjutorulă care s'ar oppune saii ar neglija
da procura perceptorului inlesnirile trebuinci6se pentru implinirea dări-

lorit legiuite de la contribuabil, va, fi supusi la amendă de 20 lei noul
pentru fie-care dată.
Lipsa de concursi se va denunqia de perceptoruli communali comitetului permanenti care, de urgenţă, cercetândi şi ascultândă intempinările primarului sati adjutorului inculpată, să pronunţe amenda de va
găsi denunţiarea intemeiată. Banii se vori popri din 16fa cuvenită pri-

marului.

LEGE
PENTRU

URMĂRIRI IN MATERII DE CONTRIBUŢIUNI DIRECTE ŞI
ALTE VENITURI ALE STATULUI *).

(1862)
PARTEA

|.

INDATORIRILE CONTRIBUABILILORU ŞI DREPTURILE INPLINITORILORU INAINTE
DE URMARIRE

Art. 4. Contribuţiunile directe se plătescii pe trimestru
cellei Gântâii luni din fie-care trimestru.
Art. 2. In casii de morte,

nevolnicie,

in cursulii

falimentii şi inchisre,

trime-

strulu in care se ivesce casulii se plâtesce din averea contribuabilului
inainte de ori-ce altă datoriă cu care ar fi impovărată averea datorniculul.
Art. 3. Când uni contribuabili, plecândi fără scirea consiliului communalii, va lipsi de la locuinţa, sea, in ţermeni de uă lună, fără să fi in-

deplinitii datoriile sâile fiscale pe trimestrulii in care a plecată, consiliul

locali va iasciința indată dosirea,

predândi şsi act

de constatare

prin

acâsta către sub- -prefectuliă locală, ca şi sub- -prefectulii să se refere la
prefectii şi acesta, la ministerulii financeloriă, spre a dobândi deslegare
pentru scăderea fugarului din numărulii

contribuabililorii. — La impro-

tivă urmare, consiliulii communalii localii va fi supusă a plăti contribuțiunea fugarului pe totii tempulii până la dovedirea, lui.
Art. 4. Consiliul communalii ce va primi pe contribuabilulii din noă
venitii fără a, insciinţa, îndată sub-prefecturei locale, va fi supusi, pentru tăcerea ce va păstra, in cursulă unui trimestru, a plăti contribuţiunea
lui pe acelui trimestru, decă tăcerea se va păstra in cursulii â duoă
trimestre, va, plăti contribuţiunea induoită, şi așa mai departe până la patru
trimestre (impătrite).
3) A se combina

cu art. LXXI și LXXII, alin. 2, dinlegea pentru constrângerea

Corporală.
Acâstă lege se aplică, și la dările communale.
Diferite alte legi financiare unde parte de lucrări suntii attribuite primariloră,
faci trămiteri la aceată lege trecută aci in intregulă ci.
Acâstă lege, în fine, este desființată numai in partea, aceea privitâre la contribuțiunile directe, urmărirea acestora, regulându-se prin legea și instrucțiunile din
1871 pentru constatarea și percepțiunea contribuţiunilorii directe,
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Penalitatea, prevădută la, acestii art. se va, aplica, și assupra

ori căreea

persâne care nefiind in radia satului, sait locuindii prin oraşe, va găddui mai
multi de uă lună pe uni: assemenea contribuabili fără a insciința pe
autoritate.
Art. 5. Numai implinitorii (agenţii fiscului) ai dreptuli a strânge şi

urmări contribuţiunile către Statii şi decimele communale saii munici-

“.
pale invoite prin legile de finance.
Art. 6. Implinitorii nu potii cere vre uă sumă de la contribuabili, afară
de acelea ce suntă legiuite şi indicate prin îarifele ministerului de finance
publicate mai ?nainte de inceperea fie-căruia semestru.
Art. '7. Tesauruli publici are privilegiul inainte de ori-ce datoriă
particolară a, fi plătită pentru veniturile fiscale precum urmeză:
1. Din cereale,

râde, băuturi, chirii saii ori-ce alte venituri ale da-

tornicului;, din imobile, orl unde se vorii afla aceste imobile.

2. Din mobile şi ori ce alte efecte şi objecte ale datorului, ori unde

se vorii găsi. — Eră pentru acelle provenite din alte venituri ale Statului, şi din imobile.
Art. 8. Suntii escluse de măsura poprirei:
a) Paturile şi imbrăcămintea necesarie datorului şi familiei selle;
b) Duoi trăgttori de muncă, uă vacă cu lapte saii patru capre, sau şese

oi, saii duoi rimători, după allegerea, datorului, dimpreună cu nutreţulă
trebuinciosă pentru duot luni, precum assemenea şi seminţele trebuinci6se pentru arătura sea;
c) Caru saii căruţa, saca, plugă sai alte assemenea, trăsuri de muncă
sai de transportu;
d) Cărţile trebuincidse unui comerciantii, industriaşii, artisti, profesore,
şi altele până la concurența, de 30 galbeni după allegerea datorului.

e) Maşinele şi totii felului de unelte şi instrumente trebuinci6se la inveţătura practică, sai eserciţiuli sciințeloriu artelorii până la, valdrea de
50 galbeni, după alegerea datorului, 6ră pentru alti meşteşugi sai indeletnicire până la concurența de 20 galbeni, după allegerea datorului;

) Echipementele militarilorii după gradului fie-căruia;
9) Stupi cu miere, gândaci de mătase, frunde de dudi pe timpulă crescerei lorit, spre a nu se intrerumpe imulţirea lori.
Art. 9. Proprietarii de imobile, dâcă nu vorii locui in proprietate, voră
fi datori a delega datoriile fiscale prin arendaşi sau chiriaşi.
Art. 10. Arendașii şi chiriaşii suntii datori a popri la sine-le şi a plăti
impositele ce va datora proprietatea, căci in casi contrariit vori fi urmă-

riți ca şi contribuabilului chiar.

Art. 11. Chiriaşii sau arendaşii mai ?nainte de a eşi din inchirierea
casei, prăvăliei, moşiei, pădurii, morii, bălţei, herăstrae şi altele, vori fi
datori cu uă lună inainte de strămutare a declara prefecturei saii sub-pre-

fecturei locale : satulii, târguli, oraşulii şi mahalaua unde otărasce noua
asedare.
“Nu se va putea ridica până nu va, plăti summele ceva, datora către

fiscii de orl-ce natură, până la, trimestrulii inclusivi in care se face sirămutarea.

”

La contra urmare, cheltuelile ce se vorii face cu urmărirea si carii se
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vorii socoti din diua de când apărăsitii vechiul domiciliii, voră privi in
povara sea,
Art.12. Implinitorulit care in cursă de unii trimestru nu va, cere contribuţiunea de la ver-unuli din contribuabilii inscrişi in registrele selle, şi
nu va intrebuința tote midlâcele prescrise de lege, va rămânea singuri

respundătorii către fiscii.
Art. 13. Măsurile privitore la strângerea contribuţiunilori sait orl-cărorit

alte venituri alle Statului, şi urmăririle carii isvorăsci din acestă implinire, suntu de resortul (căderea) autorităţilori administrative.
URMĂRIRE

Art, 14. Contribuabiliulu care nu va răfui datoria, sea, fiscală de ori
ce natură ar fi, in cursulii cellei dânttiu lune a fie-căruia trimestru chiar
la locului implinitorului prin oraşe, 6ră prin sate la casa de sfatii a communei, sai la cassierulu de plassă, este supusi casului de urmărire,
Art. 15. Antreprenorulii de arendi de moşii, de păduri, de poduri, domenuri, canaluri, sai ori-ce altă intreprindere a Statului, dâca nu va r&fui datoria sea, in termenile fixate prin contractulu de arenduire sau in-

chiriere, este assemenea supusi casului de urmărire.
Art. 16. Implinitoruli nu pote incepe urmărirea de căâtii după ce va
prevesti pe datorii printruă insciințare inscrisă după formele
ce se vorii da de la ministerul de finance.

imprimate

Acestă vestire se va lipi pe uşa de intrare a casei datorului care in
termeni de dece dile va fi datorii a răfui datoria, ce se cere, 6ră dâcă
impositulii este pentru imobile, insciințarea se va lipi pe uşa casei chiriaşului sai arendaşului.
Art. 47. Vestirea, inscrisii de care se vorbesce in art. 16 va fi gratuită, adică fâră vre uă cheltuială in povara datorului.

PARTEA II
MIDLOACELE ŞI GRADELE DE URMĂRIRE.
Art. 18. Gradele de urmărire suntu celle ce urmâză:
1. Gradii. — Prin ordonanţă, inscrissi care prevestesce pe datori,

in dece dile de nu va plăti datoria sea, vorii fi proprite şi secuestrate 0.
bilele şi objectele de ori-ce natură şi “chiar bunurile sâlle de imobile.
2. Gradii. — Prin catagrafisire in termenii de dece dile a mobileloră

şi ori ce alte efecte şi objecte de pregii analogii cu datoria şi proprirea,
lori (secuestru) sub- -pecelie ; aşedându-se t6te acestea int”una

sait mat

multe camere carii se voră inchide şi sigila, — din acellu momenti,
proprietarulii lorii rămâne depositarii.
La casii de a cuteza să strice peceţile puse de agenţii fiscului, adică
de prefectului sait commissarulii financialii, sail cassierulii generală, sait

sub-prefectuli ori cassierulii de plasă, sail va sparge uşile saii ferestrele,
ori va, instrăina din objectele poprite, procurorulii tribunalului locali “ă
va, urmări conformi legilori penale.
III. Gradi. — Prin vendârea objectelorii sai cerealelorii, ori imobililor şi altele arătate la ari. 7, de către agenţii fiscului citați in alinia a
II-a de rhat susă prin licitaţiune, după dece dille de la catagrafisire şi poprire, 6ră pentru imobile după articolul 25 de mai josii.
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Art. 49. Faptulă prevădutii la alinia II-a şi a III-a, de mai susu de sub
art. 18, se va esecuta, după incheierea de procesi-verbali de către una
din persânele acolo arătate cu duoi marturi asistenţi, după dobendirea

autorisaţiuniloră invoite prin art. 24 şi 25. Procesulii-verbali uă-dată incheiatii se va publica

inainte

de aprobare în ocolulii plăşel, tergului sau

oraşului unde este a, se face vânderea.
Art. 20. Gradele de urmărire prescrisse in art. 18 de mal susii, se vorii
aplica in termenile acolo prescrisse până la achitarea, datoriei.
Art. 21. Cheltuelile făcute pentru urmărire de către agenţii fiscului
şi caril se arâtă in tarifa de la art. 22, nu vorii produce vre-unii veniti
pentru cassa Statului. Eli nu represintă de câtă indemnisarea cheltuelilorii de urmărire.
Aceste cheltueli se vorii plăti indată de către contribuabiluliă intârdiătoru,
Implinitoruliă va da quitanţă imprimată din registrulii cu matcă (ă souche).

Art. 22. Tarifa acestori cheltueli este următârea :
4 lei pe di pentru urmărire prin ordonangiă indatoritâre. ( Vedi alin.

I-iu de sub art. 18).

2 lei pe di pentru urmărire

prin poprire (secuestru)

a, objectelorii

citate la art. 7. (Vedi alin. 2-a de la art. 18).
2 lei pe di pentru venderea, aceloraşi objecte. (Vedi alin. a 3-a de la
art. 18).

Art. 23.. Administratorii sai superiorii aşedământelori publice şi de
bine-facere, dâcă nu vori r&fui datoriile către Statii, impuse assupra Droprietăţilorii imobile de ori-ce natură, voriu fi urmăriţi după art. 18.
Ordonangia insă prevestitâre pentru poprire şi asicurarea datoriilorii
fiscale in veniturile, objectele saii imobilele ce assemenea pers6ne administreză, se va libera, de prefectulii localii după unu referati all subprefectului, saii commissarii financiariă, ori cassierii de plasă.
Axt, 24. Venderea objectelorii, cereale şi alte assemenea mişcătore,
se face prin autorisaţiunea, prefectului deca datoria impositului derivă
din contribuţiunea, personală, taxa de poduri şi şosele şi taxa de patenlă;
6ră deca derivă din contracte de arenduire, venderea nu se pote face
de câtă după autorisaţiunea, ministerului de finance, urmată după referatulă prefectului.

Art, 25. Venderea imobilelorii de ori-ce natură alle datorului sait

alle garantului săi pentru despăgubirea fiscului, nu se va, putea, face de
câtă cu autorisaţiunea ministerului de finance, pe basa incheierei a, consiliului de ministri prin midlocirea tribunalului competinte, in termenii de
duoă luni ficsi și fără urmare de judecată.
Art. 26. Dâcă objectele suppusse vendirii vorii fi mobile sau alte
assemenea efecte, vânderea se pote face chiar la locului unde elle se găsescii; 6ră, de vorii fi cereale sai alte productie, vânderea se va face in
piețele saii târgurile cele mai apropiate după probele ce se vori presinta,
Art. 27.

Agentulii

fiscului

care execulă

vânderea

este

popritii a

cumptra, vre-unulii din objectele mişcătore saii nemişcătore hotărâte pen-

tru vândâre, sub pedâpsă de a fi suppussii la amendă de impătriti preciu.

Art.28. Agentuli fiscului iscălesce actulii de licitaţiune chiar in facia
locului, primesce toţi banii produşi din vend6rea objectelorii sequestrate,
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potrivită aliniei
datorulă atâți
dă quitanţă din
nilorii se va da

2-a, de la art. 18, popresce summele ce are să plătescă
către fisci câtu şi sub titlul de cheltueli de urmărire şi
registrulă (& souche ) in mâna datorului, 6ră restuli, baproprietarului datorii. Acesta iscălesce in actulii de lici-

taţiune, constatându operaţiunea, licitaţiunei și resultatuli ei. La casii de
oppunere, agentulă fiscului ia duoi marturi din amatorit presenti şi
constată oppunerea.

Art. 29. Măsurile de urmărire suntu aplicabile assupra contribuabilului sai garantului ce infăcisâză solvabilitate.
Art. 30. Insolvabilitatea datorulut sai a garantului său se constată
după ce se esercită urmăririle prescrisse la alinia î-iu şi 2-a de sub art.
18. Acestă constatare in oraşe şi terguri se face de commissarulii financialu sai, unde nu există commissariă , de sub- -prefectulii localu, insogiti de duoi marturi dintre venici, persâne onorabile, şi unit preotii,
prin procesi-verbalu. Acesti procesi- -verbalii trebue a fi incredințati

de sub-prefectii, prin sate, terguri şi oraşe;

6ră acolo unde există com-

missari financiali Jegalisarea se face de commissariă chiar.

Art. 31. Implinitorii strângendiă acelle procese-verbale vori justifica
pe fie-care trimestru imposibilitatea de a implini datoria fiscală inaintea
cassierului de plassă, saii inaintea, cassierului generali, şi acesta inaintea

ministerului de finance

care va autorisa răfuirea unorii assemenea con-

tribuţiuni din summele alocate in budgetă pentru assemenea sfârşitit
(de non valeur). Din momenţuli ce se va constata, insolvabilitatea, implinitoruli. nu va, esercita nici uă altă măsură assupra intârdiătorului con-

tribuabili,.
Art. 32. Ori-ce disposiţiuni legiuitore, contrarii presentei legi, suntie
şi vori fi abrogate (desființate).
———0090000R=———

REGULAMENTU
IN

ASUPRA
MATERII DE

IMPLINIRII ȘI URMĂRIRILORU
CONTRIBUȚII DIRECTE ŞI ALTE
TURI ALE STATULUI!)

VENI-

(1862)

PARTEA
DESPRE INDATORIRILE CONTRIBUA BILILORU

|.
ŞI DREPTURILE IMPLINITORILORU 2

Art. 2. ŞI. Contribuțiile directe se plătescii pe trimestru in cursuliă
celei dântâiii luni a fie-cărui trimestru.
1) Vedi notița precedentă.
2) Acestii regulamentii se începe cu art. 2, articolul
care are eoprinderea următore :

1 fiind trecutii in deeretii,

„Art. |. Urmăririle în materiă de contribuţiuni directe și alte venituri ale Sta-

tului, precum și decimele adițional ce resultii din moduli actuali! de implinire a
contribuției personale (eapitaţiă), vorii fi și vorii rămânea supuse la, disposițiunile
preserisse in regulamentulii de fașiă a căruia coprindere este cum urmeqă:*
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$ 2. Arendile de moşii, de poduri, de păduri, de domenuri şi ori-ce
alte intreprinderialle Statului, se plătescii la termenile prescrisse prin contractulii de arenduiri sai inchiriere.
Aceste termine se vorii incunosciinţa agenților fiscali de către minisiru financelori. (Art. 1 din lege).

Art. 3. Contribuţiunile arătate la art. î, Ş 1 şi 2,nu se vorii putea

strânge şi urmări de câtii de către uni agenti recunnoscutii de ministeruli de finance. (Vedi art. 5 din lege).

Art. 4. Implinitorii nu potă cere vruă summă de la contribuabili
afară de acelea ce sunti legiuite şi arătate prin tarifele ministerului de
finance, publicate mai nainte de inceperea fie-căruia trimestru, precum

şi acelea, carii vorii fi imposate de commune şi autorisate de guverni.

(Vedi art. 6 din lege).

Art. 5. $ 1. La intmplare de morte, nevolnicie, falimentii, inchis6re,
dosire, incetare de comerciii sai industrie, trimestrulă in care se ivesce
casulii de assemenea natură, se plătesce din averea contribuabilului inainte de ori-ce altă datorie cu care ar fi impovărată averea datorului. (Art.
2 din lege).
$ 2. In casuri de morte, de arestare şi falimentii, impositele se vori
cere mai ântiii de la casa

datorului şi când acesta ar refusa,, atunci se

va procede la implinirea prin urmărire după regulile prescrise la art. 29 .
de mai josu.
Art. 6. Contribuabilul care ar lipsi mai multă tempii de la casa lui
pentru felurite interesse casnice, este indatoratii ași achita mal ânteiu datoriile fiscale şi communale pentru tempulii ce va lipsi și a lua chitanță. tipărită din registru cu matcă, pe care o va purta la densu ori unde ar
merge

spre a justifica, răfuirea datoriilor sele inainţea ori-cărei autori-

tăți sau agenti fiscali ce ar cere assemenea, chitanţă.
Axt.'7. $ 1. Contribuabilulii de ori-ce categorie ar fi, voindi să”şi strămute domiciliulă in altă parte, este indatoratii a incunosciinţa, formali.

prefectului, sai sub-prefectului, saii commissarului financial, cu uă lună
inainte de strămutare, loculii unde voesce a se statornici, neputându pă-

răsi vechiulii domicilii până nu va, achita contribuțiunile până la trimestru inclusivă în care se va face strămutarea. — Assemenea indatorire ai
şi arendaşii sau chiriaşii.
$ 2. La contra-urmare cheltuelile ce se vorii face cu urmărirea, şi carii
se voră socoti din diua când contribuabilulu a părăsită domiciliulu, vorii
privi in povara lui.
$ 3. Prefectulii, sai sub-prefectulu, sati comwmissarulă financialu, nu
vorii putea autorisa strămutarea de la uni locă la altul a contribuabilului inscrissii in rolii de câtii după implinirea condiţiilor de mai

susii, sub

pedâpsă de a plăti contribuţiile individului strămutați până la finele an-

nului în care se face strămutarea (disposiţiile arătate in $ de mai sus;se
raportă la art. 11 din lege).

Art. 8. Când ună contribuabili va pleca fără scirea autorităţii arătată

la art. 6, $ 3 de mai susii, saii va lipsi de la locuinţa sea, in termenii de
vă lună fără să fi achitati contribuţiile pe trimestru in care a plecati, consiliulă communalii prin. sate, și implinitorii în oraşe, vorit incheia actii de
constatare pentru acâsta şi in puterea, lui va, cere deslegare pentru scăderea acelui individ din numerulă contribuabililorii. La impotrivă ur-
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"mare consiliulă

communală va fi supusi a plăti contribuţia, fugarului pe

toti. tâmpulii ce va trece până la formarea, noueloră roluri
(art. 3 din lege).

„Art. 9. $ 1. Consiliului communali care va primi pe contribu
abilulii
din noii venită fără să dea de scire indată implinitorului, va,
îi supusă
pentru tăcerea ce va, păstra in cursulii unui trimestru, a plăti contribu
ţia,
lui pe acellă trimestru; decă tăcerea se va păstra in cursul a, ducă
irimestre, va, plăti contribuţia induoită şi aşa mai departe până la
4 tri-

mestre.

$ 2. Penalitatea prevedută prin articolulii precedenti se va, aplica
şi
asupra ori-cărei, persâne” care, nefiind in rada satului saii locuindi
i prin

orașe, va găddui mai multă de uă lună pe unii assemenea, contribu
abilii
fără a insciința pe autoritatea locală. (Vedi art. 4 din lege).

Art. 10. Administratorii sait superiorii aşedămentelorii publice şi de
bine-facere, dâcă nu vorii r&fui datoriile fiscale impuse assupra proprie-

tăţiloră imobile de ori-ce natură, vori fi urmăriţi ca şi cei-l-alţi contribua-

bill (Art. 23 din lege).

Art. 11. Contribuabilii carii se credit asupriţi cu contribuţiile ce li se

ceri, vori putea reclama prin sub-prefectură saii commissari financial

indreptare in termeni de trei luni de la publicarea roluriloră. — Ac6sta

insă nu i pote scuti de indatorirea, de a răspunde contribuţiile.— Do-

vedindu-se adevărate ar&tările lori, contribuţiunile ce vori răspunde
mai multi se vori ţenea in semă in trimestru următorii.
Art. 12. $ 1. Tarifele se publică prin Monitoră Şi prin afişe, însă prin
sate afişele se lipescii pe uşa casei de sfatii, 6ră in oraşe pe la r&spântii
şi la intrarea bisericei.
$ 2. Data dilei când se lipescii acelle tarife, se adevergză chiar cu con-

deiulii și semnătura, perceptorului localiă.

$ 3. De la acea di se incepe luna î-ia a, trimestrului de care se vorbesce in art. 14 allu legii de urmărire.
Art. 13. Numărul totali all contribuabililorii de tâte categoriile ce
rămânu buni de plată in fie-care trimestru şi in fie-care commună și pârcălăbie, se va publica prin afişe lipite la acelle locuri insemnate in art. 12
de mai susi.
Art. 14, $ 1. In tâtă curgerea lunei 1-ia a fie-căruia, trimestru despre
care se vorbesce la $ 2 şi 3 de sub art. 12 de mai susii, implinitorulii

este obligații prin sate a stărui la casa de sfat, 6ră prin oraşe la biuroulii de percepţie spre a primi contribuţiile de la diferiţi! contribuabili
inscriși in rolulă communei saii părcălabier.
Ş 2. Acâstă obligaţiă nu slăbesce intru nimici indatorirea implinitorului de a merge din 16 in 10 dile la cassierulă particularii de plassă pentru
vărsarea summelorii adunate din contribuţii.
Art. 15. $ 1. In minutul primirii baniloră «de'la contitbuabilă, impli-

nitorulii este datorii a inscrie in condica de chitanţe in colânele respec-

tive: numele plătitorului, locuința lui, numărul rolului unde

este in-

scrissu, trimestru sati câştiulii pentru care face plata, summa primită după

categoria contribuţiei şi data primirii banilorii.

$ 2. După acâstă inregistrare taiă toti din condică in presenţa, plătito-

rului chitanța din faciă cu acelleaşi insemnări prescrisse la $ î de sub
acestă art. şi iscălind-o o dă vărsătorului.

(Art. 84 din ordonancia, Domnescă de la 20 Noembre

1860 ),
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“ $ 3. Numal assemenea chitanță constitue pentru contribuabili uni
dreptă de descărcare.
Art. 46. După expirarea termenului de uă lună arătatu in art. îi,
$ 2 şi 3, implinitorulu incepe urmărirea, prescrisă de art. 18 din lege.
Art. 17. Implinitorii impositelorii se vorii adressa cu blindeţe către
debitori ca, să nu provâce protestaţii saii alte necuviințe.
Art, 18. $ 1. Implinitorii nu vorii putea primi impositele de câtu in
monedile şi cursulii aprobat de ministeruli financeloru.
$ 2. Monedile găurite sai: şterse vorii 6 refusate. Celle falşe se vori
tăia în duot incredințându-se proprietariloril.
$ 3. Monegile in aramă nu se voră primi de câtă până la valoarea
(preţulu) unui sfanțicii.

-
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“Art, 19. Implinitorulă care in cursului unul trimestru nu va cere con-

tribuţia de la vre unulă din contribuabilii inscrii in registrele selle şi nu
va intrebuinţa t6te midlâcele de urmărire prescrisse de lege, va rămânea
singuri răspundătorii către fiscu (art. 19, legea, urmăririi).

Art. 20. Când

vre unii implinitorii sar dovedi că a impliniti de la
şi dati

contribuabil! summe mal mari de câțit cele legiuite, va, fi scosi

judecății ca abusătoru de bani publici conformii legii penale.

PARTEA

Ii

DESPRE PRECĂDEREA TESAURULUI PUBLICU ASSUPRA CONTRIBUŢIUNILORU ŞI
ALTE VENITURI ALLE STATULUI

Art. 21. $ 1. 'Thesaurulu publici şi cassele communale, municipale
şi corporale, ai precădere de a fi plătite inainte de ori-ce datorii particulare a debitorilorii Statului.
$ 2. Thesaurulii publicii, cassele communale, municipale şi corporale
exercită precăderile vorbite la $ 1 de mai susi assupra objectelori următore:

a) Din cereale, râde, băuturi, chirii şi ori-ce alte venituri alle datornicului, produse din imobile, ori unde se vori afla aceste imobile;
5) Din mobile şi ori-ce alte efecte şi objecte alle datorului ori unde se

vorii găsi elle;

c) Din imobile ori unde se vori găsi. (Vedi art. 7 din
Art, 29. Precăderea thesaurului assupra objectelorii
va, exercita, in ordinea arttată Ja literile a, b, c, fără a se
la urmăriri articolele arătate la litera 3, inainte de celle

lege).
de mai susu se
putea suppune
insemnate la lit,

a sai celle ar&tate la litera c, inainte de cele insemnate la litera a şi d.
Art. 23.

Cumpărătorulii ori-cării

proprietăţi nemişcătore

in

trebue,

consecuenţa, principiiloru de mal susii, să se asigureze inainte de săverşirea cumpărării, fiă prin bună tocmâlă saii prin licitaţiă, dâca contribuţiile ce privescit pe nemișcătore suntit plătite până in diua vendării,

căci in casti contrarii va rămânea, insuşi r&spundătorii.

_

,

Art. 24. Arendaşii saii chiriaşi suniii datori a popri la sine-le şi a
plăti impositele ce va datora proprietatea chiar când prin contracte nu

vorii avea obligaţii de a plăti assemenea imposite; căci incasii contra:

Tiii vorii fi urmăriţi ca şi contribuabilii chiar. (Art. 40, legea urmăririi).
Art, 25. Proprietarii suntii indatoraţi de a ţene in s6mă arendaşului
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sail chiriaşului, chitanele de plata. contribuţiiloră cuvenite de la proprietăţile D- lori.
“Art. 26. Proprietarii de imobile, dâca nu vorii locui in proprietate,
vorii fi datori a, delega, datoriile fiscale prin arendaşii sai chiriaşii loră.
(art. 9, legea, urmăririi).

Art. 27. Chiar când proprietarului va delega plata datoriiloră fiscale
către arendaşi saii chiriaşi, nu pote fi scutiti de răspundere deca numiţii voriă fi insolvabil.
DESPRE

OBJECTELE

SCUTITE

DE MESURA

POPRIRII

Art. 28. Aceste objecte sunti:

1. Paturile si imbrăcămintea necesariă a datorului şi a familiei selle;
2. Duoi trăgători de muncă, uă vacă cu lapte sai 4 capre, sau 6 oi, sau

duoi râmători, după allegerea datorului, dinpreună cu nutreţulii trebuinciosti pentru duoă luni, precum
pentru arătura, sea;

assemenea

şi semintele

irebuici6se

3. Carulu sau căruța, saca, plugi saii alte assemenea trăsuri de
muncă, sau de transportiă ;
4. Cărţile trebuinci6se unui comercianti, industriaşu, artisti, profesori şi altele penă la concurența summei de 30 galbeni “după allegerea
datorului;
5. Machinele şi totii felului de unelte şi instrumente trebuincidse la invăţătura practică saji exerciţiulii sciinţeloriă artelorii până la valdrea de
cinck- deci galbeni după allegerea datorului ;
Eară pentru altii meşteşugi sai îndeletnicire până la, concurenţa
duot- deci galbeni după ajlegerea datorului;

de

6. Echipamentele militarilori după gradulii fie-căruia,;
7. Stupi cu miere, gândaci de mătase, spre a nu se intrerumpe inmul-

țirea lorii. (Vedi art. 8 din legea armăririlorii).

PARTEA

III

DESPREURMÂRIRI

Art. 29. $ 1. Contribuabilul care nu. va, răfui datoria sea fiscală de
ori-ce najură la epocele hotărăte

prin

art.

1

din

acesti

regulamentu,

chiar la locului implinitorului prin oraşe, 6ră prin sate la casa de sfatii
a communei sail la, cassierulii de plasă, este suppusii casului de urmăriri, (Art. 14, legea urmăririi).

Antreprenorii de arendi de moșii, de păduri, domeniuri, canaluri sait
ori-ce alte intreprinderi a Statului, dâcă nu vorii r&fui datoria loră in
termenele fixate prin contractii de arenduire saii inchiriere către cassieruli particolari sait generali, suntii assemenea suppuşi casului de
urmărire. (Vedi art. 15 din legea de urmărire).

Art. 30. Implinitorii nu poti incepe

urmărirea cu cheltueli

de cătir

după ce a prevestitii pe contribuabilii intârdiători prinir”uă insciintare
inserissii după formula No. 1. (Art. 16 din legea de urmărire).
Art. 31. Acestă avertismență va fi fără nici uă cheltu6lă in povara.

datorului.
Ş 1. Avertismentulii gratuită (fără plată) se libereză de implinitori şi se
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va lipi de către elli pe uşa de intrare a, casel datorului la, casă când
acesta, ar lipsi de la locuinţa sea sait când ar refusa primirea lui.

$ 2. Dâca contribuţiunile suntii pentru imobile , insciinţarea se va lipi
pe uşa casei proprietarului, sati in lipsa, acestuia pe aceea a, casei chiria|
şului sau arendaşului.
Ş 3. Data lipirii avertismentului de mai susii se va insemna, chiar in
minutuli lipirii lui de către implinitoruli contribuţiilorii. (Veqi art. 16 Şi
17 din lege).

Art. 32. $ 1. Ordonanţia prevestitore pentru gradulii I-iti de urmărire
se liber6ză de către sub-prefectii sub vida şi a, cassierului particolari in
urmarea unui raportii ali implinitorului.
Art. 33. Ordonanţia pentru ali 2-lea gradii de urmărire, adică pentru sequestrarea objectelorii arătate la art. 21, litera a şi b, se libereză
de către prefectă sub vida, şi a cassierului generalii, in urmarea unui
referatii allii cassierului particolarii.
Art. 34. Autorisaţia pentru alu 3-lea, gradii de urmărire, adică pentru vândere , se libereză după regula, de mai josi, adică,
a) Deca datoria este din contribuţiile directe, vendârea se face după
autorisaţia prefectului vidată de cassierulii general;

b) Deca datoria resultă din arendi sai inchirieri, atunci venderea se

face după autorisaţia specială a ministerului de finance după unu raportii
:

alli prefectului. (Vedi art. 24 din lege).

Art. 35. Ordonangiele vorbite la art. 32, 33 şi 34 indată ce vorii sosi
se vorii publica de către consiliului communalii prin sate,
inou commună
.
6ră prin oraşe de către implinitori, insemnându-se diua presentării ei
către datorii chiar cu slova perceptorului şi a. duoi martori dintre vecini.
Art. 36. Ordonanţiele vorbite la art. 32, 33 şi 34 se potit face şi
pentru mai mulți datori duă-dată, deâcă insă acei datori voră fi locuitori
din aceeaşi commună,

PARTEA

IV

DESPRE AGENŢII DE URMĂRIRE
Art. 37. Agenţii de urmărire suntu: prefectulii sait cassieruli generalii, sait commissarulii financiari, sait cassierulii particolarii. (Vedi aliniatulii 3 de subi art. 18 din lege).

Art. 38. $ 1. Agenţii citați la art. 37 de mai susii suntii însărcinați

cu
cu punerea sub pecetie a objectelorii mişcătore alle contribuabililoră,

venderea lori şi cu formarea, proceselorii-verbale de insolvabilitate.
persne după
$ 2. Aceste insărcinăr: se poti indeplini şi de către alte
deplină reslori
a
sub
urmărire,
de
u
agenţilor
alle
inscrisse
e
delegaţiil

ponsabilitate pentru ori-ce abatere intreprinsă, de acelle pers6ne.
Art. 39.

de
Agenţii de urmărire trebue să, fiă în totii-Va-una, insogiţi

uă commissiune (ordonanţă) espresă conformii modelului No. 8.
vorii
Art, 40. Cheltuelile de transportii alle agenţilorii de urmărire se
mărgini numai
mărire.

in summele

ce se vorii strânge

din cheltuelile

de ur-

de urmi$ 1. 'T6te summele strânse de implinitort in cursul tempului prin cellu
generalii
i
cassieruli
la
versa
vorii
trimestru, se

Tiri, din fie-care
particolarii.
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$ 2. Totala summă a baniloră strânşi se communică prefectului de

cassierulu generală printr'unii Statii (borderoă) după formula No. 9, când

totă-uă-dată pe lângă acellii borderoii se alătură şi originalele ordonanqie

de urmărire.
|
$ 3. Prefectulii, primind borderouliă şi ordonaniele doveditore.de
efectuarea urmăririloră , ordonanţiază fără altă formalitate assupra cassierului generali.

Plata cuvenită fie-căruia agentii ce a intreprinsii urmărirea, ordonanqiază assemenea şi plata costului imprimării acellorii ordonanţie, costi

care se va regula de ministerii printr'unii ordinii speciali.
Art. 41. Agenţii de urmărire, adică prefectulii saii cassierulii gene-

ralu, saii commissaruli financiari, sai cassierulii particolarii, nu potii sub
nici unu cuventi să primâscă ver-uă summă de bani de la implinitorit
sai de la contribuabilii in contra regulei stabilite prin art. 40, $1,2,3,
sub pedâpsă de a fi daţi judecății.
Art. 42. Agenţii de urmărire suntii datori a țenea uni registru după

modelul No. 10 şnuruitii şi sigilatil.
Acesti registru va conţene numai operațiunile făcute in materiă de
urmărire.

PARTEA
PENTRU

GRADELE

V
DE URMĂRIRE

Art. 43. $ i. Gradele de urmărire suntii celle următâre:
1. Gradiă prin ordonanciă prevestitore;
2. Prin proprirea objecteloră;
3. Gradi prin vendrea, objecteloril.

$ 2. Fie-care gradi de urmărire are uni termenii de 10 dile. (Vedi

art. 18 din lege).
Art. 44. Tarifa cheltueliloră la care suntiă supuşi contribuabilii pentru fie-care gradu coprinsil in art. 43, suntă celle următore:

De unu leii pe di
De duoi lei
De duoi lei
(Art. 22 din lege).
Art. 45. Taxele

pentru graduli 1
idem
2;
idem
3.

)

coprinse la art. 44 nu produci. unii veniti pentru

cassa Statului. (Vedi art. 21 din lege).
Aceste taxe se plătescii de contribuabilii urmăriţi către implinitorulii
localu după regulile următere:

a) Dâcă contribuabiluli nu achitâză datoriile sâlle in termenul gradului î de urmărire, se scie că conformii legii va plăti pentru fie-care di,
din celle dece alle acestui gradii de urmărire câte uni leii pe di;
5) Dâca, contribuabilulă va intra în allii 2-lea gradiă de urmărire, adică
in sequestrare, să cunâscă că conformă legii peste lei 10 arătaţi in $ a)
de mai susii, va mai plăti câte lei duoi pe fie-care di din celle dece hotărăte pentru acâsta de all 2-lea, gradii de urmărire;

e) Deca contribuabiluli va, intra in ali 3-lea gradii de urmărire (vân-

dere), să cunnscă că conformii legii este obligatii atâtă la lei 10 ai gradului 1-ii littera a) de mai susir, câtă şi la lei 20 ai gradului alu 2-lea

littera 5) precum si pentru fie-care di din celle 10 hotărâte gradulu allă

-
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3-lea, va plăti câte lei 2, adică:

de va trece prin câte trele gradele de

urmăriri trebue a, plăti in totalii lei 50 afară de datoriile către Stati.
Art. 46. Implinitorii suntii datori a trece summele implinite din cheltuelile de urmărire in chitanțele imprimate ce se dai din registrului cu
matcă pentru plata datoriiloru către Stati.
DESVOLTĂRI ASSUPRA GRADULUI 1-IU DE URMĂRIRE, ADICĂ ORDONANŢE
PREVESTITOARE

(Vedi art. 19, $ 1 din lege).
Art. 47. Implinitorii vădându că contribuabiluli nu "şi răfuesce datoriile sâlle după insciințarea, gratisă coprinsă Ja art. 30 de mai susu, se re-

feră indată către sub-prefectă, insemnândă prin all său referatii, sau

numele contribuitorilori, communa din carii suntă, numărulu rolului la
care se găsescii trecuţi, summa, ce datoreză după felulă şi natura contri-

buţiunil şi trimestrele pentru cari! se cere datoria.
II. Sub-prefectuli: prin sate, 6ră in oraşe unde există commissariate
financial , commissarulii, indată ce primesce

rapportulii implinitorului ,

formeză impreună cu cassieruli particulari locali uă ordonaniă inscrissit
după modelulii No. 2, in numărit induoitii, din care uni exemplarii di
inainteză indată implinitorului saii alte! pers6ne in care aii incredere a
delega dreptulii de urmărire, 6ră cellii-alti. exemplarii "lu aşâză intr'ună
dossarit specială intitulatii. « Dossarii pentru ordonangiele prevestitre
sai grad î-iui de urmărire,»
3. Implinitorulă saii persona delegată primindi ordonanţia, vorbită
la $ 2 de mai susii, o infăcişâză la consiliului communalii , acesta insem-

n6ză assupra ordonancei diua sosirii ei, şi totii assemenea face şi când
implinitoruli: saii pers6na delegată pentru urmăriri se ridică din commună.
DESVOLTĂRI ASSUPRA GRADULUI ALLU 2-LEA DE URMARIRE

(Vedi art. 18, $ 2 din lege).
Art. 48.$ 1. Dâcă in urma ordonancel prevestitâre coprinsă la art. 47
din acesti reglementă contriuabiluli nw'şi va refui datoria sea, implinitorul se va refera, 6răşi către sub-prefecti şi cassierulu particolară , şi
aceştia, către prefectu care indată formeză ordinii de poprire in condtțiunile arătate la art. 33 de mai susii a mobililorii şi alte objecte de preţii

analogii cu datoria modelulii No. 3, si se procede la, catagrafisire cum

urmeză :

$ 2. Catagralisirea unor assemenea objecte sai mobile se va face in

sate faqiă cu consiliul communali, datorulii şi implinitoruli locală, €ră
in oraşe unde suntii commissariate, de commissarulii financiali cu duoi
martori.

$ 3. Pentru objectele ce se vorit hotără a se pune sub-sequesiru (po:
prire) se va incheia unii procesii-verbali după formula, No. 4 sai 5, după felulii datoriei, care sub-scriindu-se de tote persânele arătate la $ 2
de mai susii, pe de-uă parte se va publica in coprinsulu arondismentului,
hotărându-se de agentulă urmăririi diua, vânderit acellorii objecte care
nu va trece peste dece dile de la data popririi constatată prin procesuliiverbal. Eră pe de alta va refera pe dată la, prefectură şi acesta, ministe ralul de finance spre a obţâne autorisaţie de vândere, deca datoriile vori
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fi din arendi saii inchirieri, 6ră de va fi din contribuţiunile directe, prefectulii insuşi autorisă venderea. (Vedi art. 24 din lege).
Art. 49, $ 1. Objectele poprite şi sequestrate se vorii inchide intr”uă
cameră, şi peceiluindu-se cu pecetia sub-prefecturei sau a cassieriel particulare, se vorii lăssa in păstrarea proprietarului loră până la diua ho:
tărătă pentru vendâre. Din momentuli punerii pecețilorit, proprietarului
objectelorii pusse sub-poprire rămâne depositaruli lori. (Vedi $ 2, art.
18 din lege.)

- 82. Decă insă proprietarulii nu se află la locuința sea atunci, pentru
objectele sequestrate saii poprite, se lasă copii după procesul-verbal
incheiati pentru poprire la mâna ingrijitorului sau familiei sâlle.
Art. 50. La casii ca depositaruli objectelorii poprite să cuteze a. strica peceţile pusse de agenţii de urmărire, sait va sparge uşile sau feres-

trile, ori va instrăina din objecte, procurorulii tribunalului locali "li va
urmări conformii legiloră penale. (Art. 18, $ 2 din legea urmăririi).

Art, Bi. $ 1. Deca in momentuli esecutării sequestrului sau popririi
objecteloriă arătate la art. 50 de mai susii, contribuabilulii intârdietoră r&fuesce datoria, sea, atunci agentulii insărcinatu cu urmărirea suspendă
lucrarea indată ce ?i se infăcişâză chitanţa, implinitorului de desfacere a

datoriei. Acestă suspendare se constată printr'unu procesă-vârbalii in
care se artă data şi numărul chitanței de răfuire, summa pentru care
este dată şi din ce anume a provenitu datoria. (Modelu No. 6).

$ 2. In assemenea.casuri contribuabilulii intârdietori plătesce cheltuelile urmăririi numat pentru dilele câtă ea a fostu in lucrare.
„8 3. Decă contribuabiluli nu va fi răfuit intrega summă ce datoreză
pentru acea urmărire, ci numai unii acomptii, urmărirea nu va putea fi
suspendaţă.
Art. 52, Când agentulă pentru urmărirea de gradulu allii 2-lea, ar&tată la art. 48 de mai susi, nu va putea, indeplini insărcinarea din causă
că proprietarul “i refusă intrarea, ellu are dreptii pe de-uă-parte de a
orândui un păziţorii spre a nu se ascunde mobilile sau alte objecte,

€ră

pe dealta, prin autoritatea administrativă, locală sai poliţienescă, va cere intrarea sea, in casa datorului şi ast-felii va face inventariulu de objectele poprite faqiă, chiar şi cu delegatuli administrativi sai celli poliţienescă.

Acestă faptă se va constata, printrunii procesi-verbalii după povăţuirea $ 3. de la art. 48 de mai susi şi se sub-scrie de tâte personele

pre-

sente.
DESVOLTĂRI ASSUPRA GRADULUI ALLU 3-LEA DE URMĂRIRI ADICĂ VENDEREA

OBJECTELORU MIŞCĂTOARE

Art. 53. $ 1. Dâca, contribuabilului datoră nwșt va refui datoria, nici
in urma, ordonancei de poprire coprinsă la art. 48, agentulii de urmărire

indaţă ce primesce autorisaţia de vendere procedeză la vend6rea objectelorii poprite după cum urmeză:

$ 2. Vânderea, objectelori poprite se face prin licitațiune in fagia consiliului communali, a datorului şi a implinitorului locală prin safe; 6ră
in orașe in presenţa datorului şi a duoi martori;

$ 3. Când objectele supuse vândării

,

vori fi mobile, se vori vinde

chiar in loculă unde suntii aşedate, 6ră de vorii fi cereale, licitaţia se
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va, face in oraşuli saii târgul. ce va, fi mal cu apropiere de acea locali-

tate, după probele ce se vorii aduce de către agentulit de urmărire, carii

se vorii expune publicului mal inainte de diua adjudecaţii; pregiulu ce

va, fi mal avantagiosii se va lua de temeiii. (Art. 26 din lege).

$ 4. Operația, vândării objectelorii mişcătâre poprite se va constata
printrunii procesu-verbalii după modelu No. 7, care'se va, sub-scri de
agentulii de urmărire, consillulii communalii, datorulii şi cumpărătorul.
Art. 54. Implinitorulii va, asista la adjudecaţie şi "şi va primi pe dată
atătii summa, datorată de contribuabilii câtă şi cheltuelile făcute cu urmărirea, dând quitanță din registru cu matcă pentru summele primite ;
6ră banii ce varii prisosi din vândări se vorii inapoia proprietarului sub
iscălitură, chiar in procesulă-verbală vorbiti la Ş 4, art. 53 de mai susii,
Art. 55. La, casi de oppunerea din partea, contribuabilului datori de
a iscăli in procesulii-verbală pentru resultatulii licitaţiei, saii când datorulii nu sar afla de faciă spre a primi prisosulii resultată din vendiri,
agentul insărcinatii cu urmărirea, va constata, casuli chiar assupra procesului-verbalii prin iscălitura a duoi marturi din persnele presenle.
Art. 56. Este cu desăvârsire popriti agenţilorii insărcinaţi cu venderea de a cumpăra, vre-unulii din objectele oprite, directii sau indirectu,
sub ped&psă de a fi suppusi la uă amendă de impătritii pregiu. (Art, 27
din lege).

DESVOLTĂRI ASSUPRA OBJECTELORU NEMIŞCĂTOARE
Art. 57. Ş 1. Vend6rea nemişcătorelori de ork-ce natură alle datorului
sai alle garantului, pentru despăgubirea, fiscului, nu se va, putea face de
câtii cu autorisația ministerului de finanţe, in urma, unul rapportii all
prefectului iscălitii și de cassierulu generali.

$ 2. Autorisaţia ministerului de finance va fi basată pe incheierea

consiliului de ministri.
$ 3. Prefectulă şi cassierulii generali primindi. autorisaţia de mai
susii, uă comunică tribunalului locali unde imobilulii se află situati şi
totil-uă-dată insemnâză şi numele agentului ce urmeză a, asista la ope-

raţia vendărit şi a primi bani! cuveniți fiscului şi cheltuelile de urmăriri.

$ 4. Tribunalului indaţă ce primesce assemenea communicare stăruesce ca in cursii de duoă luni fix şi fără midlocire de judecată să vendă
nemișcătoruli suppusii urmăririi in presenţa, agentului ce”i se va jirg
semna de prefecti, care agentii după terminarea operaţiei vândării primesce atâtii banii cuveniţi fiscului cati şi cheltuelile de urmăriri resultaţe din câte treile gradele

de urmăriri

şi libereză tribunalului recepisă

”

din registru cu maică.

Ş 5. Resultatulii licitaţiei şi operaţiile făcute in urmă se vori face cu-

noscute de către tribunal indață către ministerulă de finance. (Vedi pentru tote acestea art. 25 din lege).

PARTEA

VI

DESPRE INSOLVABILITATEA DATORULUI SAUA GARANTULUI SEU

Art. 58. Măsurile de urmărire suntu aplicabile assupra contribuabi).
lulut sai garantulul ce infătişeză solvabilitate. (Art. 29, legea, urmăririi

- Axt. 59. $ 1. Când după urmăririle de graduli 1 şi 2-lea se ivesce in-

ţi

solvabilitatea contribuabilului datori, ea, se constată printrunii certificată
din celle imprimate ce suntii in lucrare astă-ai pentru nevolnici; decă insă
datoruli are garantu, urmărirea, se esercită 'assupra garantului, 6ră dâca

şi acesta, se găsesce in aceeaşi stare ca şi datorulii, atunci se incheie unii

procesii-verbalii de insolvabilitate pe chârtie slobodă in 2 esemplare, după
modelu No. 11, care procesi-verbalu se va incredinţa de sub-prefectă,
duoi martori dintre vecini, persone onorabile, şi ună preotă,
$ 2. Aceste procedări in sate, oraşe şi terguri, unde este sub- -prefecti,

se face de chiar sub-prefectulii, 6ră unde esistii commissari financiaii, incredințarea, se face de qommissari conformii art. 30 din legea urmăririi$ 3. Unulii din procesele-verbale coprinse. in paragrafulii 1 se va lua
de sub-prefecță „care va fi datori a le inainta prefectului şi acesta, la ministerulii de finance pe lângă unii borderoit conformii cu modelulii No. 12,

de unde se va da autorisaţii de descărcare către casierulii generali: din
summele destinate prin budgetulă Statului pentru

assemenea

pierdere,

€ră cellă-altii procesi-verbaliă se va da implinitorului spre a justifica pe
fie-care trimestru către cassieruliu particolară imposibilitatea de a implini
datoria fiscală, conformii art. 31 din legea, de urmăriri.
Art. 60. Din momentul ce se va constata, insolvabilitatea, implinitoruli nu va esercita nici uă altă măsură assupra intârdiătorului contribua-

bila.
DISPOSIȚIĂ GENERALE
Art. 61. Tarifa cheltueliloră de urmărire va fi afişată atâtă in piurouli
implinitorului câtă şi in cancelariile consiliurilorii communale.
Art. 62. Ministerulii financelori. procură agenţilori de urmăriri tote
formulele trebuinci6se tipărite.

Art. 63. Actele tutulori gradelorit de urmărire fără escepţie până la
autorisaţia de vendâre se vori imprima pe chârtie de diferite culori pentru fie-care gradu de urmărire şi carii voriu fi:
1. Insciinţare gratis pe chârtie galbenă;
2, Ordonanțiă prevestitore — albastră;

3. Ordonanţiă de poprire — roşie.

7gte celle-l-alte acte vorii fi tipărite şi pe chârtie albă,
Art. 64,

Cheltuelile tipăririi acestori acte se vori arăta intr'uă tarifă

specială.
Art. 65. Prefecţii suntu indatoraţi ca in termeni de 12 ore de la primirea cererii de ordonanțiă de urmărire să le şi espedieze, rămâindă in
casii contrarii răspundători către Statii pentru ori-ce r&ii proveniti din

intădieri.
Art. 66. Ori când implinitorulă denunțiă vre unii casii de urmărire,
sub-prefectulă, sai in oraşele unde există commissarii financialii, commissaruli, revisuesce rolului implinitorului spre a se incredinţa decă acelliă
implinitoră face denunţiări pentru toţi contribuabilii intârdietori. — La
casii de ali dovedi cu părtinire către vre unulu, constată fapta, părtiniriă
prin procesi-verbalu bine motivată şi trămite acesti procesii-verbali
prin prefectură la. ministerulii de finance spre a judeca despre gradulii
ahaterii.
Art. 67. Se vori respinge şi se voru pune in sarcina agențilorii carii
ait esecutatii şi implinitoriloră carii au provocată:

1. Cheltuelile resultândii din urmăriri carit pai: fostă autorisate in regulă;

„area
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2, Toâte cheltuelile făcute in contra contribuabililorii
insolvabili.

cunnoscuţi

de

3. Cheltuelile excedândi tarifa saii termenul duratei fie-căreea, ordonanţie
Art.
mărire
a fostii
Art.

de urmărire in contra cellorii hotărâte prin acestii regulamentit.
68. Ori-ce contribuabili de la care se reclamă cheltueli de urare drepiii a cere să 7i se arâte ordonanţiele in virtutea cărora
urmăritii, precum şi staturile de cheltuelile acestori! urmăriri.
69. Implinitorulie care inainte sati după urmărire va cere uă

cheltuglă mai mare de câtă celle hotărâte prin tarifă, va, fi scosi şi dati
in judecaţă.
Art.'70. Ori-ce vendere făcută in contra formelorii prescrisse prin
acestii reglementii, va da loci: la

urmăriri in contra

acellora ce le-aii

săverşitu, și atâti cheltuelile facute câtii şi pagubele pricinuite rămâni
in povara lori.
Art. 74. Tote măsurile administrative şi instrucțiunile contrarii regulamentului de fagiă suntu și rămâni abrogate.
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PENTRU ACHITAREA DATORIILORU STATULUI PE ANNULU 418...

Conformii art, 16 şi 17 din legea. de urmărire

»

taxă de transmitere, . .

Ec etă a

poduri şi şosele... N

»

1. Din contribuţiunea personală. ........

în
S
5”

.....
....

căci, in casii,
Ina din potrivă, la biurouli implinirii
.
.

data acesteea să r&fuiască summa arătată in col6-

Este invitatii ca in termenii de dece dile de la

6. Din arendi şi inchirieri...
7. Din gleciuelile de cutii, „cc...

»

[|
eeee locuitorii în... ....
Dee
uiunile,
pri
când se
primescit contribuțiunile. | jatorândii către Statii și commună summele acestea, insă:
_

câ

&

(fără

in care

de in
luni pentru i reclamaţii
i

este grati

casti

roluliii

contribuabilulur: e de la
ii are drepti a cer

Din acestă gli incepe ter-

Rolul a fosti publicati la, .......-

No. + » - rolului la care este trecutii,

ilele

Biuroulii implinitorului este, ........

coamruna

PLASSA

fi

Eed
a5
P.
RI

2

DR a
>

x E

ia 3 |
menuli
ovarata de taxg
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(Sub-ecricrea,)
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„annuli 18...
eee,

MoneLi No 1

Di

SE CERE PLATA

penTRU CARE

TIMPULUI

DE URMĂRIRE
REGULAMENTĂ aaa

SUMMA i

PATORATA]

”

ee astă...

R
wie

........

abilului
cheltueli.
la casa contribuabilului | contrarii, va fi supusii la urmărire prinTotalul
plată) și se lipesce
datorii in cast de a lipsi sati a nu voi sălii

ismentii

int
implinitorii să "i
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se află inscrissii.
Acestii avertismentii
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Modelit No. 2, art. 32 şi
SUB-PREFEC TULU. PLAŞEI
COMMUNA

ORDONANCIA

Durata acestei ordonan-

gie este de dece dile.
Cheltiuala urmăririi pentru acestă ordonangiă este
de lei 1 pe di.
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SUMMELE

3
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NUMELE
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[DIN ANNULE

CONTRIBUABILULUI | A E & |

<

ti
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3

i.

CURENTU
Lei

|e

Summele răspunse de contribuabili, fiă Gin datorii fiscale sai cheltueli de urmărire, se vorii vărsa implinitorului localii,
Celle din urmă colâne No:

7 şi 8 se voră umplea de im- |
plinitoră sub vidă și iscălitură in josul lori.

Date de noi sub-prefectuli

plășei spre

a se esecuta după formă şi coprinderea ei.

Sub-prefect,
VEdută și bună de esecutatii conformii
coprinderii ei.
.
Cassieri, particulari,

pn SFINTE

Din cominicațiunea făcută de D. impli
maj josii insemnate, după avertismentulit gra,
supuşi la urmărirea, gradului I-iii și indato
căci in casii contrarii , voră fi supuși la ur
1 23
4
5

ț
Î

[ICĂ
[is
>

47 din reglementuli de urmăriri

PREVESTITOARE
nitoră alli communei

No.....

de ordină allii seriei generale.

No.....

seriei particulare a communei.

.............

+... constatându-se că persânele

tisii ce li s'aii făcutii n'aii fostii următori a'şi r&fui datoriile fiscale, suntii
raţi a răspunde implinitorului locală summele arătate in potriva, fie-căruia,
mărirea de graduli all II-lea.

6

7

DATORATE

DIN ANNULU
„

|TYOTALULI

TRECUTU
LEI

3

NUMELE

AGENTULUI

DEURMĂRIRE
|P

a
| LEX
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-

_MUSTIFICAȚIA IMPLINIRII

P
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BUA INCARE | „
semrăcştpă
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|coNTRIEUABILULU|
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astă-gli ........18..

Incredinţezi esactitatea, faptelorii şi primirea, summei de lei. .....
conformii coprinderii ei.
ep

Implinitorii,

e.
rit
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Modelă No. 3,
DISTRICTULUI

ÎI

ARONDISMENTULU

ORDONANCIA

COMMUNA

Din comunicaţiunea făcută de către cassieruli

ordonanţia prevestitore sub NO.......... „ Du ?ȘĂ ai
in virtutea, art. 32

din regulamentrulii assupra

-

NUMELE

CONTRIBUABILILORU

LOCUINŢA LORU

.

PREVESTITOARE

ExERCITIŢ ULY

No. ROLURILORĂ

acestei ordoNo. DE ORDINĂ

Durata

nancie este de dece dile.
|
Cheltuelile urmăririi
pentru acâstă ordonanciă suntu delei 2 pe di.

DATA ORDONANGIEI

ordina arstaţă in art. 20 alli regulamentului pentru

Totalu

Datii de noi prefectulii districtului
Sub-scrierea
Cassieruli generală alu districtului. ........
Vădută ordonanţia, din faţiă şi bună de executați.

187
Cassieri,

Iuniu

one ag e

PREFECTULU

Art. 33 şi 48

No.......de ordină allii seriei generale.

No... de ordină all seriei particolare.
DE POPRIRE

vădendă că individii coprinși mai josu , nici după
particolari
răfuitii datoriile lori fiscale , sub-semnatulii, prefectă alu districtului......
urmăririloriăi, autorisă pe D.........., a seqvestra mobilele şi alte efecte după
asigurarea, plătei datoriei de mai josă.:
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> 48.....„ incredinţedi exactitatea faptelor

arttate in aceste col6ne şi primirea summei de lei. ......

Implinitoră,
No...
vidi.
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DISTRICTULU
ARONDISMENTULE

iei

Modelii No. 4.

.

Art. 48, regulamentulii de urmăriri

CONTRIBUTIUNILE

0.

N
PROCESU-VERBALU
-

„DE

POPRIRE

Annuli cc.

DIRECTE
”

!

luna o.

diua

.

In virtutea rolurilor contribuțiunilorii directe din arondismentul ...
... communa

BORDEROU DE SUMMELE DATORATE|
-

TE

să

= a

2 & [DIN CE CONTRIBUŢII]

ge

DERIVĂ DATORI

„&

SE

Ş

A

Conte.

In virtutea autorisaţiunii dată de D.
prefectă prin ordonanşia

de poprire

E]
z

ae

35]

5 o | cererea implinitorului communei ...
,

E 2 | =

ză
ce
=

Ş

.

a

sub No....... din cc...

Fo...

.- 186 . o...

urmată

după

a

oa... o... că contribuabilulii D.,. .
=
ee
. datoregă din impositele
1.
P
.
.
directe și cheltuelele de urmărire,

personală

summele

Do
ei
>» pPOoduriși şos.

otrivă.

insemnate

in

tabela

din

poinvă
,
Sub-semnatu
lăsi ,. cc...
» patente. ...
i
invitândii
D
mai mvitândă și acum pe
D......
» fonci
foncieră ..,
j
Pe
Dee... faciă a răspunde summele aci ară;; de transmit.
şi
i
mai jos
iscăliti
Din dec. commiun
tate fagiă şi cu cei mai josii îi
ți ,

Din

strafurt

”
A

şi opunându-se, ami procedatii la
allegerea, objectelorii de mai josii:
Dee...

cane

one

os...

Deea
eee
CI

Carii objecte fiind indestulătâre pentru desfacerea datoriei din fașiă;
Sub-semnatulii in temeiuli art. 18, $ 2 şi art. 19 din legea urmăririloră şi

a art. 48 din regulamentii, le declară ca sequestrate şi supusse vândării
la diua
...„.la ora, ,. în communa,......,....la
casa

No.......

6ră până atunci r&mânii in păstrarea proprietarului,

formii art. 49 din regulămentii,
Acestii procesii-verbalii făcându-se

in

număruli

con-

induoitit, unii exem-

plarii s'a incredințati implinitorului communei acestia D...........

€ră celli-altii s'a luatii de sub-insemnatulii spre ali inainta D-lui prefectii
conformii art. din regulamentă.

Sub-scrierea agentului,
Sub-scrierea, consiliului communali,
Sub-scrierea impliniturului local,

„Sub-scrierea proprietarului objectelori,
Sub-scrierea a duci martori,

|
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DISTRICTULU

ARONDISMENTULE

|

Ari. 48 Yegulameniăde urmării,
.

YO

N

COMMUNA
AO.

PROCESU- VERBALU
DE

POPRIRE

Annulii

Luna

Diua

In virtutea contractului incheiati de D .. .. cu minist...la......
18... pentru arendarea moşiei ...... din acesti districtii ; in virtutea
art. 48 din regulamentulii urmăririloră.

BORDEROU DESUMMA DATORATĂ

=

| D-----:- datoregă din arenți și

:

3

cheltueli de urmărire summele insem-

5 Z

Ş

|

E

DIN CE ANUME

Ş
a

|â&

2
EN

&

nate in tabela din potrivă.

E & Jsusora paro-

Sub-semnatuli

....... mai învi-

RATA

țtândă și acum pe D.......

>

unde summele notate aci, fagiă şi
cu cei mai josă iscăliţi, și opuindu-se,

a rEs-

2E

ei. | e: fm procedatii la poprirea objecte— oră de mai josă:

Totalulă | . .
Se adaogă cheltuelile urmăririi . .

I.
2,
3.
Care find indestulătâre pentru desfacerea datoriei de fagiă.

|

In temeiulii deră alli art. 18 din legea urmăririlorii şi a art. 48 din re.. ..
gulamentii, le declară sequestrate şi supuse vândării la gioa,, . .....
ora ....... în loculii ca... ră până atunci rămânit în păstrarea
proprietarilorii lori.
Acestii procesă-verbalii făcându-se în numării induoitii, unulii s'a lăsată
implinitorului acestei commune a nume D ..
„6ră cellti-alti s'a luati
de sub-insemnatulii, spre a/lă inainta D. prefectii conformă art. 48 din regulamenti,
Sub-scrierea agentului,
a
Implinitorului.
Consiliul communali.
a
Proprietarului.
Martorilorii.
DISTRICTULU
Modelii No. 6.

ARONDISMEN' TULU
IMPLINITORIU

Art. 51 din regulamentulii de urmăriri.

RIDICAREA

POPRIRI

Sub-semnatulii implinitorii all communei . .. pe de uă parte incredințedii că D ... contribuabili trecuti la .... a răfuitii astă-di la... 18.
atâtii summele coprinse în ordonanța D- lui prefecti No. . .. câti şi cheltuelile urmărirei de la, data acei ordonanţe până astă- d, peste totii lei .
şi pentru care summă îi s'a datii chitanţa No. . . . În virtutea deră a aceştii
răfuiri, câtii și a art. şI din regulamentii, assupra urmăririlorii, deciarii că
numitulii D. contribuabilii rămâne astă-di crăși desăvârșitii proprietarii asSupra, objectelori oprite prin jurnalulit de la ..... 18.... şi carii objecte
"i Sati dati în primire.
Implinitorii.
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DISTRICTULU

ARONDISMENTULU
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Model

No. 7.

Regulam. urmărirei art. 53.

COMMUNA

NUMELE

DE ORDINA ALLU

REPERTORIULUI AGENTULUI
PROCESU-VERBALU
VENDERE
A

DE

V&gdândi că până astă-gi la...

x

18..D....

contribuabilulă

in communa ...., din arondismentul... .... districtuli ,....nua,
răfuitii datoriile selle fiscale cuprinse in tabela de mai josii, după t6te mi-

dl6cele de urmărire prescrisse prin regulamentii și intrebuinţatii assupră şi
”

BORDEROU DE SUMELE DATORATE
=
zf

'3

a
NATURA
&9 | CONTRIBUȚIUNILORI

Avândii în vedere art. 52 din

regulamentul de urmăriri, prin
| Care se hotărasce vânderea objec-

suuua

Aa | DATORTĂ | telorii sequestrate pentru neplată
| gs
A
de datorii
către
Statii ;
A
.

z

25

i

|»

Avândă

in vedere

procesulii-

Personală

verbalii din....... prin care se
prevede objecteie oprite și hotă-

Poduri și şosele

râte a se vinde ;

Foncieră,

risaţia datăla D .... pentru vân-

Transmitere
Arengi şi chirii

derea acellorit objecte.
Sub-semnatulii, agenti,

Deciueli commun.
Amende

declaratii vândarea acestori objecte în luna, g., ora şi anhulii hotărât prin licitaţie cu concurenţă,
câre şi efectuându-se fagiă cu per-

Patente

,

Avendii în vedere in fine auto-

s6nele de josii,
tulă următoră :

Totală. ......

Din

vângerea

amii

ai datii resulta-

deră acestori

objecte complectându-se datoria
coprinsăin f6ia și cheltuelile urmă-

Se adaogă. chel-

rirei din urmă carii suntă de Iei . -

tuelile urmăririi din
trmă,

pentru, i gtille, am anun giatii
publicului că venglerea este săvârşită, dând atât implinitoru-

lui summele ce avea a primi şi carii
facii peste totii lei . . . cât şi pro-

prietarului escedentulă vândării.
Pentru t6tă acestă operaţie
dcră, încheindu-se acesti procesii-verbală, in presenţa acellori de faciă, s'a sub-scrissii,

Agentul

Datorulii,

Implinitoruli

Consiliulă

Martoriă

Cumptrătorii
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Model No. 8
Art. 39 din regulamentulă de urmăriri

COMMISSIUNE

ARONDISMENTULU

assupra recomandațiuniă făcută de

„ceea...

NOI

insărcinedă prin acesta pe D...... cc...
Dee.
„ cu drepturile de a executa urmărirea de
.
man..
din
gradul alli . . . . prescrisă de art. 18 din legea urmăririlorii , assupra.
cell ce nu a aquitatii datoriile selle din ....
D.A...
peepoca........
18...
Dată astă-qi la, cc...

(Iscăhtura).
Contra-semnati.

DISTRICTULU
CASSIERULU GENERALU

Modelii No. $
Art, 40 regulamentulă urmăririi
BORDEROU de dillele făcute in urmăririle.
după prescrierile legii art. 18, și summa baniloră
cuveniți a se răspunde la cei cu drepti pentru !
îimpuli dela ......... până la
din annulă 18.....
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Acestii borderoii este buni de plată pentru summa de lei .........-

Cassierii generalii,
e de urmăriri,
NB. La acestii borderoii vorii fi alăturate şi originalele ordonani
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DISTRICTULU

Modelii No. 11
Art, 59 din regulament

ARONDISMENTULU

COMMUNA

PROCESU-VERBALU

No... de ordină all,
repertorului agentului

DE

INSOLVABILITATE

Astă-di la annulă

, un...

diua

SUMMA

DATORATA

BAm

n

PENTRU

——

CARE

CONTRIBUŢIUNILORU

TEMPULU

NATURA

SE CERE
PLATA

IBORDEROU DE SUMMELE DATORATE

No, ROLULUI

a

P

Contr, personală...
"— pod. şi şosele..
—
—
—

patente .........
foncieră ...,.....
transmitere . ,

Sub-semnatulii agentii de urmărire
in arondismentul, ..
cc.
districtuli ..... viin dă in communa
.
„ Şi luândii în vedere că assupra contribuabilului ,...,..... s'a

urmati urmărirea

de gradul I-iii și

II-lea, pentru plata datoriei coprinsă
in presentulii borderoii, conformă arţ.
. din legea urmăririlorii,

Areni și inchirierii
Deciueli commun.

Luândii in vedere că in posiţia in
care se află astă-di uumituli contri-

Amende

buabilii este peste putință de a'şi plăti
datoria, fiind in cea mai absolută neavere și neavândii alte objecte de câtii
acellea ce suntii. escluse de măsura
popririi prin art. 8 all legii urmăririlorit; avândiă in fine in vedere propunerea făcută de D.. . . . implinitorii
alli acestei commune de a constata
insolvabilitatea acestui contribuabilă;

............

Se adaogă cheltuelile urmăririloriă

Declarii prin acesta că contribuabilulă ...

trecuti la No...

all rolu-

lui este insolvabilă, şi de astă-di inainte rămâne apăratii atât de datoria

sea presentă

câtii

și de ori-ce dare

către Stati sati commună

până ce va

Veni in stare de a putea răspunde ca
şi cei-alți individi.
Acestă procesii se va inainta de
implinitorii, D-lui cassierii partico-

larit comunicându-se copie D-lui subprefectii.
Agentii,

Văduti şi aprobatii,
Consiliulă communalii.
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Ea

DISTRICTULU

MoneLi No 12

ARONDISMENTULU

Anr 59 Ş 3 in REGULAMENTU

COMMUNA

Lana...

18
Ștatii detailatii de procesele-verbale de insolvabilitate incheiate in urmarea art. 3o şi 31 din
lege şi 59 din regulamentulii assupra urmăririloră
-in cursul trimestrului ........ I8 cc...
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No 10

ART 42 DIN REGULAMENTULU
DE URMĂRIRE

”

REGISTRU

Actelorit de urmărire relative la implinirea contribuţiunilor fiscale, communale, municipale şi corporale.
Ali D.
arondismentuli

agentii de urmărire in districtulă ...........
........

insărcinati cu ordinuli No........

18...

NOI
Amii numerotatig şi șnuruitii acestii registru prin cea

ântâiă și după urmă f6iă, coprindândii . . . . foi, destinată pentru inscrierea actelorii de urmărire făcute de
Dec.
agentii de urmărire pentru .........

(Sub-scrierea)
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REGULAMENTU
PENTRU

EXPORTAŢIASĂREI
(18
6 3)
—

DESPRE VÂNDEREA SĂRI PENTRU EXPORTAŢIĂ
Art, 9. Ori-ce exportatori de sare este datorii a justifica strejuirii legala ei possedare prin actulu de cumpărătore de la agentii insărcinaţi cu

venderea sărel pentru exportaţie.
0000

DOAR

—

LEGE
ASSUPRA

VENDERII UNORU BUNURI ALLE STATULUI ŞI RESCUMPERAREA EMBATICURILORU:” )
(1864)
Art. 1. T6te viile Statului şi locurile virane din oraşe se vorii pune
in vendâre pe basele legilori de comptabilitate in fiinţă.

Art. 2. Tote casele şi prăvăliile Statului allii căroru

veniti nu trece

peste summa de galbeni una sută cinci-deci, se vori pune in vendere.
Art. 3. Tâte locurile Statului date cu enfiteosis (embaticii), embaticarii

ail drepti de a le răscumpăra, prin capitalisarea embaticului annuală pe

timpi de trei-deci anni.

-

,

Art. 4. Lista embaticuriloră se va forma de ună membru alli consiliului districtualii, de preşedintele tribunalului şi de primarului communei unde suntii situate proprietăţile embaticarilorii.
i
Art. 5. Formarea listei nu va impedica aplicarea art. 3, in casii când
1) După art, 4 din acâstă lege și după art. 24 allii regulamentului ce urmeză, primarii suntă membrii in consiliile distrietuali. Atâtii acestă lege câti și regula-

mentuli ei s'aii inloeuiții prin legea pentru instrăinarea unei părți din domeniile
Statului și regulamentulii ei, carii urmedii după acestea.
17
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embaticarii se vori presinta ei inşii pentru răscumpărare la, locurile determinate de guverni.
Art. 6. Summele provenite din vândârea, acestori bunuri se vor afecta
la, stingerea, datoriilorii Statului.
OO

COD

REGULAMENTU
PENTRU

VENDEREA DE ECARETE ŞI RESCUMPERAREA
EMBATICURILORU STATULUI!)
(1864)
DESPRE

RESCUMPERĂRILE

EMBATICURILORU

Art. 23. Răscumptrarea locurilorii Statului date cu embatici (besmanii), se face prin capitalisarea embaticului saii besmanului pe cursii
"-.. de trei-deci anni, conformi art. 3 din lege, după regulile următore:

Art, 24. Se va forma, câte uă listă de embaticurile saii besmanurile
“urbane şi rurale in fie-care județi,

de uă

commissiune

compusă:

din

unii meimbru all consiliului judeţiani, de preşedintele tribunalului şi
primarulă communei, unde se voru afla situate imobile cu embaticuri sati
besmanuri.
Art. 25. Aceste liste voru conțâne:

a) Numele, prenumele şi domiciliuliă proprietarului actualu ;
5) Lucrulu ce are cu embaticii, communa, suburbia saii plassa de care
depinde şi, pe câtii se va putea, intinderea locului cu embaticii, precum

şi summa, ce plătesce ca embaticii pe fie-care anni,
c) Epoca, de când possedă loculi cu embaticii și actele ce possedă
despre constituirea. acestui embatici.

1) Vedi notița precedentă.

REGULAMENTU
PENTRU

APLICAREA ŞI EXECUTAREA LEGEI DE LA 15IULIV,
ANNULU 1866, RELATIVĂ LA VENDEREA UNEI PĂRŢI DIN
DOMENIILE STATULUI!)
(1861)
DESPRE

COMMISSIUNILE

DISTRICTUALE

Art. 5. Se institue in fie-care district, sub immediatele ordine alle
comitetului centralu pentru venderea, bunurilori Statului, câte uă com

missiune compusă de:
a) Prefectuli districtului;
b) Primulii președinte allii tribunalului ;
c) Cassierulii generală ;
d) Pr eşedintele consiliului judeţianu;
e) Primarulii communei de reşedinţă.

Senatorii şi Deputaţii suntii de” drept membri aj acestori commissiuni
in judeţele unde suntii aleși; absenţa lorii insă nu pâte impedica lucrarea commissiunilorii.
Art. 6.

Attribuţiunile acestori. commissiuni

suntu :

a) Constatarea şi inventariarea tutulorii bunurilorii Statului prescrisse
prin lege a se instrăina:

5) Bstimarea bunurilori prescrisse la art, 11;
c) Lucrarea şi dirigiarea tutulorii operațiilorii relative la, aplicaţia legei, după instr ucțiunile şi ordinile primite de la comitetul: centrală din
Bucuresci;

d) Cercetarea tutulorii contestațiunilorii isvorâte din constatări sait
estimări, şi supunerea, loră la deslegarea comitetului centr alu ;
e) Priveghiărea assupra efectuării licitaţiunilorii pentru vendârea bu-

nuriloră din acelli districtii și verificarea “estimaţiilori făcute "de comitetulit permanenltii, prescrisse mai josi.

Ar:.'7. Commissiunea

judeţiană

pote face constatările şi prețuirea

1) Legea menţionată s'a găsitii de prisosii a se mai trece aci, căci notările
cute după presentulii regulamenti prevedi mai totii ce concernă pe primari ea
membrii aj commissiuniloră distrietuale, Afară de acâsta, „legea aceea sa modifi-

cată prin alta care urmeză după acestă regulamentă €răși modificată, care assemenea e trecuti mai la vale. Din causa modificărilorii şi
legiuiri, de aceea

nu

am

făcută

trămiterile

tote,

desființăriloriă acestori

nici reproducerea

articole și modele, carii arii fi fostii necessarii a se observa
ară mai fi fostii în vigore:

mai

multoră

decă aceste legiuiri
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punurilorii, a se pune in vândâre, sai directii sai prin delegaţi in fiecare arondismentii, insă sub controlulii şi răspunderea sea şi in margi-

nea disposiţiunilori. prescrisse prin regulamentulii de fașiă.
Art. 8. Commissiunile sai delegaţii lori. nu vor putea lucra de câtă

fiind presenţi 3 membri.

Prefectulii va presida şi, în lipsă”,

primul

preşedinte

allu tribu-

nalului.
DESPRE

CONSTATAREA

Art. 41. Commissiunile judeţiane

BUNU RILORU

saii delegaţii lorii sunt

in drepti

a constata, prin ori-ce midloce vorii putea, bunurile Statului de categoria, acestora:
1. Locurile şi viile date cu embatici (besmanii), otaştină (dijmă) sau
diferite alte angajamente, aflate prin communele urbane şi rurale, şi in

deossebi pe moşiile Statului sai altele;
2. Locurile virane de prin communele urbane şi rurale;

3. Viile carii sunţit sai se poti arenda separati de moșii ;
4. Casele, prăvăliile şi magasiile de prin oraşe şi târguri, all căroru
veniti annualii nu trece peste 150 galbeni;

5. Casele, prăvăliile şi magasiile de prin oraşe şi terguri, allu căroru ve-

nitii annuală, de şi ar îi mai mare de 150 galbeni, deră pentru a cărorii restaurare ar trebui să se cheltuescă summe mai mari de câtă venituli annualu;
6. Morile, pivele, ferăstraele saii alte usine de assemenea
ară fi isolate, 6ră nu ca, făcendi parte din domene intinse ;

natură carii

7. Tâte moşiile, livedile de pruni şi de fâni, locurile infundate, locurile

de grădini, munţi de păşune

şi ori-ce alte terene de assemenea

natură,

d6ră ali cărorii veniti! annualii nu trece peste cifra de 500 galbeni.
Art. 42. Particularii, communele urbane saii rurale şi ori-ce alte stapilimente publice saii private, carii arii posseda veră-unulii din bunurile
Statului notate mai susii, sunti țenuţi a presenta commissiunilorii județiane in originali titlurile sai documentele ce vori! avea pentru possesiunea, lori.

In casii de oppunere, commissiunile judeţiane sunti in drepti a cere
procurorului locali urmărirea inaintea tribunalului.

Art. 13. Arendaşii moşiilori Statului pe carii se află locuri şi vil date

cu embaticii, otaştină saii diferite alte angageamente şi de carii se bucură
prin contractul de arendare, suntit datori a presenia commissiunilori, in
termenii de una lună de la data notificaţiei ce li se va face de către dânsa,

liste detailate şi nominale despre tote personele ce possedii assemenea
locuri.

Art, 14. Advocaţii publici, silvicultorii, pasnicii de hotare, pădurarii,

şi orl-ce alţi agenţi ai Statului, sunt obligați, sub penalitatea destituirei,

de a da totii concursuli loră commissiuniloră. judeţiane in a constata
proprietățile Statului necunnoscule guvernului.
Persânele private potii assemenea veni in adjutoruli commissiunilori.
Art. 145. Commissiunile judeţiane vorii publica, şi vori afişa dispositiunile de mai susii, in termenii

de trei săptămâni Parenduli, prin tote

oraşele, târgurile şi communele din district.

|

|

|
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Art. 46. Commissiunile vorii lua ca basăa constatării bunurilori Statului: î, titlurile saii documentele ce se vorii presenia; 2, possesiunea,, in
lipsă de documente.
Art, 47, Pentru ori-ce bănuială, fiă assupra exactităţii sai sincerităţii

actelorii presintate de possessori, fiă assupra possessiunii, comrmissiunea

este datâre a cerceta, şi resultatulu descopeririloră "li va supune prin
procesuli-verbalii de-uă-dată cu irămiterea actelorii comitetului centrali,
cniămată a hotără in termenii de 20 dile.
Acel ce nu se vorii multumi pe hotărârea comitetului centrali, potii
recurge la tribunalulă locali.

Proprietatea, contestată nu se va putea vinde până la definitiva hotăvăre judecătorescă.
DESPRE

IN "TABLOURI

INSCRIEREA

Art. 18. Indată ce commissiunea constată drepturile Statului assupra,

ză
uneia din diferitele categorii de proprietăţi şi despre carz se menţione
totiu-dedi
procedân
specială,
său
la art. 11, o inregistreză in tabloul

uă-dată şi la, pregiuire, conformii art. 25, 26, 35 şi 37.
Art.19. Tablourile speciale in carii urmeză a se inregistra diferitele
categorii de proprietăţi sunti celle anexate la regulamentul de faciă sub
literile B, C, D, E, FE și G.

„Diferitele rubrici din cariise compune fie-care tabloii trebue complinite, conformă instrucţiunii prescrisse, in dosulii unora din modelele sai
exempleloră notate intr'insele.
Art. 20. Fie-care din tablourile speciale notate in articolulu precedenţii este insogiti de procesele-verbale alle pregiuirilorii şi se trămite
directi comitetului centrali la, fie-carii 10 dile.

DESPRE RESCUMPERAREA LOCURILORU ŞI A VIILORU
DATE CU EMBATICU, OTAŞTINA SAU DIFERITE ALTE ANGAGEAMENTE
Art. 31. Commissiunile judeţiane suni obligate ca, la implinirea, terexpiră
menului de duoi anni prescrise prin art. 3 şi 4 din lege, şi care

la 28 Iuliii 1868, să formerze tablouri speciale pentru acei din embaticarii carii nu sai

presentati la commissiuni spre aşi rescumpăra

locu-

rile şi viile ce ai cu embaticii sait cu otaştină.

HOTĂRĂTE
DESPRE PREGIUIREA CELLORU-ALTE DOMENE ALLE STATULUI
A SE VINDE AFARĂ DE EMBATICURI
Art. 33.

in
Commissiunea judeţiană, după ce constată şi inregistreză

procedăză la preciuirea care nu

tablouri diferitele categorii de unuri,

le 2, 3,
se va putea face de câți pentru acelle notate la art. 11, aliniate
efectuapentru
persone
alte
şi
voi,
va
decă
delega,
pote
4,5,6 şi 1. Ea
rea, operaţiei mai cu grăbnicie, insă sub controlulii şi răspunderea sea.

ce
Procesele-verbale alle preciuiriloră trebue să fiă sub-scrisse de acei
elle
şi
,
nă
județia
iunea
commiss
cu
ă,
impreun
,
operaţie
la
parte
ali luati
trebue să, fiă annexate pe lengă fie-care tablou.
uă COMArt, 84. La preciuirea tutulorii clădiriloră se va chiăma şi
missiune de architecti, carii vori evalua clădirile,

conformit disposiții-

lorii de mai josii. In lipsă de architecţi se vor chiăma alți 6meni speciali.
e,
Art. 35. Pentru moşii, vii, livedi de fânu şi pruni, locuri infundat
.

*u

.

»

d

A

.

.

y

2.
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virane, grădini, munţi şi alte terene de assemenea natură, se face ducă
pregiuiri, insă:
Pentru ântâia dră se estimeză valdrea objecteloră după preciuli communi allu bunurilori de aceeaşi natură, țenendu-se comptii de situaţiunea, şi intinderea proprietăţii, în proporţie cu populaţia aşedată pe den-

sa sâi in vecinătate, qualitatea pămentului şi imbunetăţirile aflate.
Pentru a duoa Gră se estimâză valdrea după venitulit annual inmultindu acestă summă cu 20.

Decă proprietatea nu a fostii arendată, se estimeză producţia annuală.
Dâcă
După
tindu-le
basă la
Art.

nici acâsta nu este, se estimâză numai
ce commissiunea constată aceste duos
în duot, resultatuli: este termenulă de
adevărata val6re a proprietăţii.
36. Valorea locurilori şi a viiloră date

terrenulă.
cifre, le adună şi, impărmidlocii care slujesce ca
cu embatică, otaştină sait

diferite alte angageamente şi cari se află pe uă proprietate hotărâtă a se
vinde, nu va, fi cuprinsă in pregiuire, rămânând
se facă numai pentru restul proprietăţii.

ca acâstă, operaţie să

Arţ. 37. Pentru case, prăvălii, mori, piv), ferăstrae şi alte de assemenea natură, se faci: totii duoă preciuiri, insă: ânteia 6ră se estimâză de
către experți pămentulu, şi de uă commissiune de architecţi valorea, clă-

dirilori , ten6ndu- -se comptii atâtu de posiţia in care se află situate şi
intinderea” locului,

câtii și de starea

clădirilor

şi a maşinilori

ce COn-

țenu, d6că vru fi usine.
Pentru a duoa 6ră se ia de basă venitulu annualii ce produci şi care
urmeză, a fi inmulţiti cu 20.
Când aceste proprietăţi nu voră fi arendate sau inchiriate, se ia de
basă cu aproximaţie venitulii ce ar putea produce, scădendu- -se cheltuelile intreţenerii.

Resultatulă obţenutii de la aceste duoă pregiuri se adună şi, impărțendu-se pe din duo, cifra eşită se ia de basă la evaluaţie in totală.
Art. 39. Decă ver-uă parie din proprietăţile hotărâte a se instrăina
Sar afla in litigii, pregiuitorii 0 voriă estima şi pe aceea, insă o vorit
menţiona, separatii prin procesulii-verbalii.
Art. 40. La tote bunurile unde venitulii annual nu este constatat
prin arendvire sau inchiriere, preciuirea se va face assupra venitului

netu, adică scădându-se mai ântăit cheltuelile de intrețânere.
DISPOSIŢIUNI

GENERALE

Art. 65. Clădirile de ori-ce categorie,

carii se vorii afla prin curţile

bissericilorii sai altoră stabilimente religi6se,

de şi se vori

inventaria

şi preciui, nu se voră putea vinde până la uă nouă hotărâre a Corpurilori legiuitdre.
Art. 66. Tâte autorităţile insărcinate cu executarea acestui regulamenti, suntu obligate ca, “pentru casurile carii dau locu la ver-uă nedomirire sai interpretare, să câră deslegarea comitetului.

Art. 69. Pământurile acoperite cu păduri nu se poti vinde afară
numai d6că intiderea lorii nu va, trece peste 30 pogne.
4

SC
OO DOR

e

LEGE

MODIFICATORE LA LEGEA DIN ANNULU 1866, IULIU 15,
PENTRU VENDEAREA UNEI PARTI DIN DOMENIILE
STATULUI")
(1868)

Art. 1 alu legii din annulii 1866, Luliă 15, se modifică in chipul următori:
Pentru retragerea, bonuwriloră de tesauri ce se afla in circulațiune in

annulii 1866 şi a mandatelorii emisse pe exerciţiului până la 1866, cum
şi pentru acoperirea deficitului ce a resultatii assupra, exerciţiului acel-

juiaşi annii, guvernulii este autorisatii a instrăina până la concurenţa,
lei vechi

summei de 75,000,000

si in marginile

disposițiunei acelleasi

legi, următârele bunuri şi domenii alle Statului:

1. 'P6te locurile şi viile date cu embatici sait besmanu;

2. Locurile virane,
densele;

locurile infundate

cu clădiri saii fără

clădiri pe

3. Morile, pivele şi viile isolate de moşiile Statului, fiă cu embaticit

sati besmanii, fiă cu otaştină sau decimă;

4. 'T6te moşiile carii, după contractele in fiinţă la 1866, Iuliă 15, dau
unii veniţi de lei nuoi 6000;
5, 'Tâte casele, prăvăliile şi ori-ce alte ecareturi prin orase şi târguri,
afară de acellea pe carii guvernuli.

va socoti de cuviință a le reserva

pentru serviciile publice, precum şi acelea pentru locuința personalului
bissericescii impregiurulii edificiilorii religi6se;
6. Moşiile pentru carii ari cere locuitorii să cumpere locuri neacoperite de păduri.

se exceptă din acâstă vendâre proprietăţile câte sunt! avere proprie

a spitalelori şi scâleloră.

Se exceptă assemenea şi părțile de moşii carii de şi din causa, dependinţei loră de ossebite communități, eraii arendate prin contracte sepaate cu pregiii mai micii de 6000 lei fie-care, totuşi insă formăză uni
singură corpii şi prin urmare raportă impreună unii veniţi mai mare
de 6000 lei.
Nu intră in acestă excepţiune acelle moşii carii, de şi producii uni ve-

niti peste cifra, de 6000 lei, dâră suntii compuse de hlise saii făşii, fie-

care situate in diferite localităţi, departe unele de altele şi producendi

unii veniti inferioră summei de 6000 lei pe anni.

1) Vedi notiţa precedentă.
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Art, 39.

Oraşele carii sunt asedate, sai pe domeniile Statului,

sait

diferite stabilimente publice, fără 'exceptiune, potii răscumpăra atâţii vatra cât şi imprejmuirea, localităţii lori, capitalisândii pe dece

anni veni-

tulii annuale actuale. Acestii căpitalt se va răspunde de''către oraşe stabilimentelorit publice, acolo unde elle suntii situate pe proprietatea, acestora,
In evaluarea venitului annuale nu intră dările ce unele din orașe plătesci

proprietăţii pentru băuturi spirtose, şi carii rămâni desființate prin suprimarea monopoluriloriă, urmaţă prin legea rurală.
Art. 41. Guvernulii este autorisată a invoi oraşelori răscumpărarea,
viiloră supuse la plată de otaştină saii decimă şi situate in prejurulu loră.

Rescumpărarea, acestorii vii, pentru oraşele de dincâce de Milcovi, se
va face prin capitalisarea pe 30 anni a, preciului de midloci all producțiunei sai a, preciului ce va, fi plătită possessorii viilorii in cel din urmă
cinci anni.
Pentru oraşele de dincolo de Milcovii, prin capitalisarea de 15 ori a
pregiului annuale a aceleeaşi producţiuni saii dări, şi in amenduoă casurile
cu clausa prevădută la art. 3, al. 3 i),

Art. 43. Disposiţiunile legei din 15 Iulii. 1866, contrarii modificaţiunilori introduse prin legea, presinte, sunții şi rămânii abrogate.
Art. 44.

Legea de fagiă se pune in aplicațiune

indată

după promul-

garea, ei.
e

DO

REGULAMENTU
PENTRU

APLICAREA ŞI EXECUTAREA LEGEI DE INSTRĂINARE
UĂ PARTE DIN BUNURILE STATULUI ?).

A

(18
6 8)
DESPRE

COMMISSIUNILE

DISTRICTUALE

3

Art. 5. Se institue in fie-care districtii, sub immediatele
comitetului centrală, câte uă commissiune compusă de:
a) Comitetul permaninte ;

ordine ale

b) Cassieruli generalii allii judeţului.

Senatorii și Deputaţii suntii de drepti membrii ai acestori commissiuni
in judeţele unde sunitt alleşi; absenţa lori insă nu pote impedica, lucravea commissiunii.
DESPRE

CONSTATAREA

BUNURILORU

Art. 13. Particularii, communele urbane saii rurale şi sri-ce alte sta.
Dilimente publice saii private, carii ariă fi in bănuelă că possedii vre unul
1) Nu s'a notatii ast. 3, al. 3, nefiind trebuinţă.
2) Vedi notițele precedente.
3) După art. 5 din acesti regulamentii primarii
comnissiunilorii districtuale.

suntă excluşi dintre membrii
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din bunurile Statului arătate mai susii, vorii fi indatoraţi a presenta commissiunilorii judeţiane in originali titlurile sati documentele ce vori avea

pentru possessiunea lori.

In casu de oppunere,

commissiunile jude-

țiane sunt in drepti a, cere procurorului locali urmărirea înaintea tribunalului.
Art. 45. Advocaţii publici, silvicultorii, pasnicii de hotare, pădurarii
şi ori-ce alți agenţi ai Statului, suntii obligaţi, sub penalitatea destituirei,

de a. da toti concursulii lorii comissiunilorii judeţiane în a constata proprietățile Statului necunnoscute guvernului.
DESPRE RESCUMPERAREA LOCURILORU ŞI A VIILORU DATE CU EMBATICU,
OTAŞTINĂ SAU DIFERITE ALTE ANGAGEAMENTE
Art. 23. Pregiulii răscumptrării pentru acei ce vorii cere-o in cursă.

.

de trei anni de la promulgarea legei, adică: de la 21 Martiii 1868—1871

se calculeză:
a) Pentru locurile şi viile cu embaticii:

In partea României de dincoa de Milcovii, prin plata de 30 ori a cifrei
embaticului annuali.

In partea României de dincolo de Milcovii, prin plata de 15 ori a cifrei
embaticului annualii;
5) Pentru morile, pivele, ferăstraele sai: alte usine de assemenea, natură şi viile carii insă tote acestea, ari fi isolate şi nu arii face parte din domenii intinse.
D&că acestea suntit cu embaticii in bani, răscumpărarea se va face
după modulii

prescrissii la litera a) de mai susi, decă elle insă vori fi

cu otaştină sait decimă, atunci se va lua de normă pregiulu
allii otaştinei in natură saii in bani,

de midlocii

ce va fi plătitii embaticaruli in cei

din urmă cinci anni, şi acestii preţiii se va inmulți de 30 ori pentru dincoa de Milcovu;
c) Viile ce suntă pe moşiile Statului situate in jurulii oraşelorii și carii
vii suntii date cu otaştină Saii dijmă, de şi elle arii face parte din domenii intinse, poti fi insă răscumpărate, dâcă cererea de r&scumperare va,
fi făcută pentru tâte acelle vii din partea orăşenilorii possessorii lori , —
in assemenea casit, cererea se va, face prin primăria, respectivă şi răscumpărarea, se va urma totii după moduli prevăduli la litera 6) de
mai susul,

Acolo unde embaticarulă ar crede că capitalisarea embaticului, după
modurile de mai susii, ar covârşi valdrea jumătăţei pregiului actuali

all pământului, va, putea adressa comissiuniloră districtuale cerere for-

mală de a se estima pămentuli curatii pentru care plătesce embaticuli ;
care estimaţiune trămițendu-se comitetului centrali pe lângă tabloulii
respectiviă, pregiulii răscumpărărei se va mărgini la jumătate din val6rea
nouei proprietăţi estimate.

DESPRE MODULU ESTIMAŢIUNILORU
Art. 35. Membrulii comrnissiunei districtuale ce va, fi fostii delegatii a
şi
face estimaţiunea, va, păşi indată la, fagia, locului unde se află bunuli,
incă
assoţia
va
"și
e
respectiv
i
Wa dreptulii sai prin primarulii commune
imduoă pers6ne indestrate cu cunnoscinţele şi experienţa, necessară, şi
preună, cu acestia va face estimaţiunea,
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Art. 41, Sub-prefecţii plăşilori şi primarii communelorii suntă
indaforați a da totii concursulă şi adjutorulii necessariii :membrilorii
insărcinaţi de commissinnile districtuale, pentru inlesnirea, lucrăril
orii de estimaţiune.
Art, 42, Actuli de estimaţiune se va sub-serie de membrul
ii delegat

i
de commissiunea districtuală şi de experţii ce aii luati parte
la lucrare.
Sub-semnăturile acestori din urmă se vor legalisa, de primări
a communei in circumscripţiunea căreea se află bunulii estimatit.

DESPRE REVISUIREA LICITAȚIUNILORU
Art, 74. Ori-ce vendere făcută altă-felu de câtă
prin licitaţiune publică va fi considerată ca fraudulsă şi nulă.

Puncționarii sai agenţii, precum şi toţi acei ce voriă [i luatit
parte la
d

uă assemenea vendere voră fi urmăriţi conformă
legei.

DESPRE RESCUMPERAREA DE CĂTRE ORAŞE A LOCURILORU
PE CARII ELLE
SUNTU SITUATE

Art. 99. Oraşele carii suntii aşedate, sai pe domeniile Statului,
sait
pe acelle alle diteriteloră stabilimente publice, fără excepțiune, potii
cere
r&scumptrarea, atâtii vâtra, câtă şi imprejmuirea localităţii lori,

capitali-

sândi pe 10 anni venitul annual actuale.
Ministrulii financelorit primindi de la primăriile acellori oraşe cerere

pentru aceste răscumpărări, va

communica,

acâsta

comitetului centrală

care va insărcina pe commissiunea, districtuală respectivă, a face evalua.
vea venitului ce proprietatea trage annuali din acelle oraşe.

In acestă evaluaţiune nu trebue să intre dările ce unele din orașe plă-

tescii proprietăţii pentru băuturi spirtuse

ce sunţi

desființate prin su-

primarea monopolurilorii urmată prin legea rurală,
Primindu-se contestaţiune assupra, acestei evaluaţiuni, comitetu
lii centrală va regula a se face uă estimaţiune judecătorâscă.
Cheltuelile acestei estimaţiuni voră privi pe contestatoră.
Preciuli resultaţii din estimaţiunea venitului annuali,
inmulţiti cu

10,
se va răspunde de cătră primăria, oraşului respectivi prin comitet
ulă centrală, care va ordona incassarea conformii arţ, .. *), decă
moşia, este insă
a altui
stabilimenţit publici, avândă cassa

sa separată de a Statului,

primăria oraşului respectivă va răspunde acelli pregiii către
acea cassă.
DISPOSIŢIUNI GENERALE,
Art, 106. Tâte autorităţile insărcinate cu executarea,
acestui regula.
mentii, suntii obligate ca pentru casurile carii dai locit
la vr'uă nedomivire sait interpretare, să câră, deslegarea comitetului
centrală.

1) Nu se vede nici uă cifră in textuli

mitere,

oficialii unde se face

assemenea, tră-

REGULAMENTU

SI INSTRUCITII

PENTRU

SERVICIULU PĂDURARILORU ŞI ALLU BRIGADIERILORU
(1 8 6 3)
CORRESPUNDINŢĂ

Art. 49. Raporturile saii orl-ce alte chărtii alle pădurarilori,
duescă prin consiliurile communale, fără nici uă plată.

se expe-

RESPONSABILITATE

Art. 21. Sunti responsabili (pădurarii) pentru ori-ce delictii sai stricăciune adusă pădurei, şi pe care maii incunnosciințabo brigadierului şi
pai stăruitii a se estima, pe dată de către consiliului communalii locali.

!

CONSTATAREA DELICTULUĂ

Art. 23. Când pădurarii prindii pe deliquenți assupra faptei, au dreptulii să sequestreze vite, instrumente și trăsura. deliquentului pe carii le

incredinteză consiliului communalii

tu care procede pe dată la, consta-

tarea şi estimarea delictului.
Actele ce se vori incheia in faia, locului și in carii se
lictulii commisii, valoarea, lui, objectele sequestrate, numele
lui şi alu communei unde este domiciliatii, sub-semnată şi
consiliulii communalii le inainteză brigadierului respectivi
mite locului competenti.

va arăta dedeliquentude pădurari,
spre a le tră:

PTRO
PADURILE STATULUI
VENDEREA LORU SPRE EXPLOATARE
(1868)
DESPRE EXPLOATAŢIA, SCOATEREA LEMNELORU DIN PĂDURE, TRĂDAREA
PARCHETELORU ŞI PRIIMIREA LORU
Art. 45. Afară de clausele

contrarii, antreprenoruli:

este obligati a

lăsa netăiatii numărulii de arbori de reservă, ce se va fixa prin clausele
|
speciale pentru fie-care parquetă.

Aceşti arbori alle cărora, essențe se vori arăta, prin clausele speciale ,

.
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se vorii popri răspândiţi pe șupra-facia pământului, la uă egală distanţa unulu de altul și vorii fi totii-d'a-una, aleşi dintre cei mai drepți şi
mai bine formaţi și crescuți.
Semincerii vori fi totii-la-una insemnaţi cu ciocanulii

agentului sil-

vicii, inainte de a se libera biletul de exploataţie anireprenorului, şi
carii se vorii allege in genere numai dintre arborii ce vorii avea la tulpină uă grossime in periferie de la 50—80 centimetre, măssurată la inălțimea. peptului ântâiii all exploatării, pentru care allegerea lori. după

contractă este lăsată antreprenorului.
Decă antreprenoruli nu va, lăssa, arbori de reservă in numărulii essențelorii şi qualitățilorii insemnate prin clausele speciale, ellă va fi datorii,
indată după constatarea acesteea, să plătescă fiscului val6rea, impătrită a
arboriloru ce vori lipsi, estimaţi după pregiurile cu carii dânsul va, fi
vendutii assemenea lemne. In casii când parquetulă annului nu ar avea

pe fie-care

pogonii sait falce numărului

arătatii de arbori de reservă în

dimensiile prescrisse la $ 1 +), lipsa aflătore se va constata la predarea
parquetului ih presenţa antreprenorului şi a primarului print”unii procesti-verbale sub-scrissii de cei presenți şi fără ca acâstă lipsă să indrituiască pe Statii la ver-uă despăgubire.
2000000000
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LEGE
PENTRU

REGULAREA DREPTULUI DE INTRARE DE LA VITELE
PĂSTORILORYU STRĂINI ?)
(1865)

DISPOSIȚIUNI

GENERALE

Art. 25. Păstorii străini ce Sari statornici in țerră, de şi plătesci
dreptulă de intrare pe fie-care annii, după disposiţiunile de la art. ...,
suntii insă datori ossebitii a se suppune şi la uă constațare prin numărătore a numărului şi feluli vitelorii din cinci în cinci anni. Assemenea
constatări se vorii opera prin agentul fiscali competenti cellii mai apropiatii de autoritatea communală.
Actulă de constatare ce se va libera păstorului,

ceperea, dreptului de intrare, pentru

va. servi pentru per-

cei cinci anni viitori, după

con-

statare, adăogându-se numai prăsila pe uni annii pentru celle fătătore.

1) $ 1 este a duoa irasă de la art. 15 notatii aci.
,
2) Decă s'ait treeutii. aci disposiţiunile principale alle acestei legi unde nu se
dă ver-uă insăreinare primarilorii, acestia, ai să observe aceste disposițiuni eacă
suntii legate atribuțiunile ce li se preserie de regulamentulii pentru aplicarea, ei,
câre urmeză immediatii,
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Art. 27. Uni regulamentii speciali va precisa modul executării
legii de faciă.
Art. 28. Dispositiunile contrarii acestei legi sunti şi rămâniu abrogate.
DDD

Dea

REGULAMENTU
PENTRU

APLICAREA

LEGII ASSUPRA

DREPTULUI

DE INTRARE

DE LA VITELE STRĂINE ! )
———
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5)

DESPRE PĂSTORII STRĂINI CE S'AU STABILITU IN ȚERRĂ INAINTE
DE 1860 ŞI DESPRE ACEIA CARII AU INTRATU DE LA 1860 INCOACE, FARĂ A SE
INAPOIA IN TERMENILE PRESCRISSE PRIN BILETELE DE COBORARE
Art.

23.

Prefecturile districtelorii

în coprinsulu cărora se află vite

austriene , prin commissiuni compusse de primarii communeloru, perceptorulii şi preotulii respectivii, vorii face constatări de numărulu vitelori c.c. ce sari afla pe proprietăţile respective, şi vori intocmi liste lă-

muritore de câţi păstori arii i intraţi cu biletele datate mai *nainte de 1860,

şi câţi cu bilete de la 1860 incâci, in carii liste se va coprinde număruli şi felurimele vitelorii atătii câtă arii esista după bilete câtii şi acellea ce arii avea in fiinţă la păşune pe timpulii constatărilori.
Intocmindu-se assemenea liste, după ce mai ântâiii se va inainta la
ministerulii financelorii câte unii exemplarii, pentru fie-care commună
in parte, se voră soma păstorii a indeplini regulile următore:

PENTRU PĂSTORII INTRAȚI INAINTE DE 1860

Art. 24. Păstorii intraţi inainte de 1860, spre a aquita drepturile fiscale, se vorii presenta la biurourile vamale celle mai apropiate ; vameșşii
la carii assemenea păstori s'ară presenta, ?i vorii indatora să presinte
biletele de plata oeritului şi cornăritului, pentru ultimulu anni in care
ară îi plătitii şi pentru câţi anni ari îi de la datele bileteloră până în

celliă curentii, şi după numărulii şi felulii vitelori ce arii contene se va

face calculaţie de summele

cuvenite ca drepti la oeritii şi cornăritii,

luându-se de temeiii taxele celle vechi, pe lengă care mai adăogându-se

şi taxa pentru prăsilă pe unii annă, de la celle fătătâre ce sait adusi la
inceputii, summele ce sarii allege in totalu se vori indatora păstorii să
le plătâscă, liberându-li-se recepise in regulă.
Art. 27. Dâca unii din păstorii c. c. in lipsă de bilete, arii produce

osebite acte, declarândi biletele de perdute, agenţii vamali le va putea

considera dâcă assemenea, acte arii fi intocmite in regulă. Eră decă nu
vorii putea produce nici bilete de coborâre, nici ossebite acte, vitele câte

Sarii constata de commissiile communale că arii avea in coprinsu-le, se

1) Vedi notiţa, precedentă.
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voră declara, de impământenite, şi astu-lelu se vori suppune la, plata
dreptului de importaţiune, care se va inregistra, in registru specialu, li“berându-se declarația după regulile statornicite pentru importii,
Art. 28. Spre a se regula incassarea dreptului de intrare (oerită) pen-

tru t6te vitele de prin câmpuri, de felulii arătată, prefecturile, prin com-

missiunile communale arătate, vori ingriji ca Wuă-dată cu intocmirea
listelorii de toţi assemenea păstori, să le dea ună fermeni cell multi

de 20 dille după care să se indatoreze prin garanții in regulă, că până
la expirarea termenilorii vorii aduce actele din partea vameşilorii respectivi, că aii aquitati drepturile fiscului prescrisse prin lege.
DESPRE PĂSTORII INTRAŢI DE LA Î860 INCOACI
Art. 30. Păstorii austriaci intraţi de la 1860

incâci

câți pari

pos-

seda bilete de intrare cu termene neexpirate, se vorii presinta, €ră la
biurourile vamale celle mai apropiate, şi după presintarea, bileteloră de

intorcere

saii, in lipsă, după

actele

constatătâre

alle

commissiuniloriă

communale, vorii plăţi drepturile de importii către vameşii de la biurouvile celle mai apropiate, şi actele constatătore de plată: (declaraţia şi recepisa) le vorii servi spre a, se justifica către commissiunea comunală
din localitatea unde arii avea statornicite vitele in termenuli de 20 dille

fixati pentru acâsta, după art. 28 de mai susă.

După terminarea operaţiunii prefecturile, după constatările commissi-

unilorii communale, vorit da relaţiuni ministerului financeloră despre

resultatuli mişcării păstorilorii aflaţi in coprinsulă communei; dâcă,
adică: ară fi aquitatii toţi plata dreptului de intrare, după disposițiunile
de mai susii, sait a mai rămasă vre unulă neaquitatii şi, la, casulu din
urmă, să adaoge toti-uă-dată lămuriri de disposiţiunile ce arii fi luati
pentru urmărirea garanţilorii la plata legiuită.
DISPOSIȚIUNI GENERALE
Art. 35. Păstorii străini stabiliţi în țârră de mai multi timpii, sait
acei ce arii intra din nouă, arătăndii dorința să impămentenâscă vitele

lori, vorii plăti dreptul de importi la biurouli vamală cellii mai apropiati pentru intregulii numără de vite ce arii avea, şi pe temeiulii
ac-

tului de plată ce ?i s'ar libera, va fi liberă a "ŞI exersa, commerciulii şi
a se bucura de drepturile de pămentânii, pentru ce privesce vitele selle,
plătindi patenta şi ori-ce alte dări privescii pe assemenea commercianţi
in țexră,
Uonstatările pentru numărulii şi felulit viteloră se vori face pentru
ce

privesce vitele aflate in țerră, prin biletele de intrare saii prin actuli
commissiunilorii communale, 6ră pentru acei ce ară intra din noii, prin
actele de plata dreptului de intrare.

Art. 39. Păstorii străini ce sue Şi cobâră pe fie-care anni, carii
marii
face declararea că rămânit în ț6rră, şi prin urmare n'arii plăti dreptuli
de intrare inainte de expirarea termenelori din biletele ce arii avea liberaie de mai "nainte, se vori declara de impămenteniţi şi se vorii urmări ia implinirea dreptului de importațiune după regulile în assemenea.

Assemenea regulă se va urma şi pentru vitele păstorilorii stabiliţi
in
terră de mai multii timpu, calculându-li-se termenulă de ună anni
după

biletului ce li sarii libera după ce arii aquita datoria pe anni trecuţi.
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Constatările assupra, păstorilorii de ambele categorii, cari! nu sarii
duce să facă declaraţiunile şi să plătescă dreptul de intrare pe fie-care
anni, se vorii face după listele ce vameșşii sunții datori să formeze şi
inainteze la ministerulii financelori pe fie-care lună, şi după constatările

commissiunilori communale ce se vorii primi prin prefecturi. După assemenea, constatări se va. urmări implinirea dreptului de importii, care
se va. vărsa la biurourile vamale ce sarit desemna prin indeplinirea regulilori! assemenea.
Art. 41. Când vre-unuli din agenţii vamali saii şi particulari ari găsi
assemenea vite stabilite in diferite l6calităţi fără forme, sunti in drepti
să le deciare de contra-bandă.

Când dovedirea sari

face prin particolari,

agenţii fiscali administrativi

cheia procesii-verbalii

ei, prin intellegere cu

sai communali cei mai apropiati,

constatători

faptului,

luându-se

voril

in-

totii-d'uă-dată

mă&ssuri pentru assigur area, vitelorii cu bună padă.
Când dovedirea sar face prin vre-unii agentii fiscali, administrativi
saii communalii, assemenea agenţi vorii incheia procesil- -verbali în pre:
senţa, cellu puginit a duoă pers6ne private carii vorit i sub-scrie.

Procesele-verbale astii-felii incheiate se, voril preda spre inaintare la

ministeruli financelori, prin agenţii vamali eci mai apropiati de localitatea unde vitele ari fi găsite.
Art. 46. Din cinci in cinci anni se vorii face constatări assupra numărului şi felului viteloră străine ce sari afla statornicite în ţerră, totii
prin commissiunile communale, compusse de perceptorulii commiunalit,
preotului şi primarulii, și actulu de constatare se va inainta la ministerulii financelori.
Actele de constatare, intocmite pentru fic-care turmă, se va libera păstorului proprietari, spre a 4 servi la regularea șși perceperea dreptului:
de intrare pe cinci anni viitori, acelluia in care constatare Sar efectua.
Peste numărulii şi feluli vitelor ce assemenea acte arii coprinde, agenţii vamali vori adăoga pe fie-care annu numai prăsila de la celle fătătore,
pentru care se va, implini dreptulii de intrare şi libera cuvenitulii biletii
de intrare, după regulile de mai susii. Actele de constatare pentru vitele
aflate în târră, din cinci in cinci anni, se vorii intocmi după modelulii annexatii aci, lit. D.
FORMULARIULU LIT, D,

No.........
Communa
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luna cc.

...........

Plassa........

(Ocolului)

...........

Districtul n.
După cercetările făcute in conformitatea, reglementului speciali ce s'a

priimitii cu ordinulit onor. prefecture locale No. ...... commissiunea
instituită in communa

............

constatândii că păstorulit anume

ea
aa din.......... Supusi ,........
se află, stabilitit în localitățile din prejurulu acestei commune de la anuuli, a... și
că acum poss6dă număruli şi felulu vitelorii coprinse mai josi, îi sa daiii
actului de faciă, care “i va servi la biuroulii vamali unde se va presinta
să reguleze plata, dreptului de intrare pentru trecutit şi annulă curentii.
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„Se esplică că acesti păstori .....,..... apos........ bilete de

intrare liberate de la punctele ...........
„DP

a

IN

CARE

1)

a

NUMERULU
VITELORU

i annului ......,.,

|,

INTRA

şi

eăsItA DE LA CELLE FĂTĂTOARE,

FELURIMEA

OBSERVATII

y

DUPĂ TREBUINŢĂ
IN

CIFRE

IN

LITERE

1) In easii când păstorii n'arii posseda,
bilete, se va explica că mail infățișati şi
că s'a făcutii constatarea pe numărulii
vitelori ce s'aji găsită.

LEGE
PENTRU

VENDEREA TUTUNULUI ŞI TABACULUI CA DREPTU
EXCLUSIVU ALLU STATULUI 1)

(1864)
DISPOSIŢII

PROIBITIVE

ŞI PENALE

Art. 26. Tutunurile găsite plantate fără, autorisaţiunea, prealabilă,
chiar de sarii declara cară fi pentru aprovisionarea Regiei, sai pentru
1) Acestă lege s'a modificati in celle mai multe părți prin deeretulii promulgatii
la Y [ulii 1865 şi intitulată: „Decretii pentru modificarea legei assupra monopolului tutunului și tabacului.«

In fine ea s'a abrogatii şi inlocuiti prin „Legea pentru desființarea monopolu-

lui tutunului“ promulgată la 1 Februariii

medii immediati.

1867 și regulamentulii acesteea, carii ur-

+

:

E
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exportaţiune , se desfiinţeză de către agenţii fiscali cu cheltuela cultiva-

toriloriă, după constatarea. faptului prin procesii-verbalii subsemnatiu şi de

călcătorii regulei suntii

respective. — Ossebitii

autoritatea communei

conuamnaţi şi la, uă amendă de 60 lei pentru fie-care sută de cotâre sau
la unii arrestă de la 24 ore până la 3 dille, dâca plantaţiunea, ar fi pe

unii terâmii deschisi, şi de 100 lei sau ja unt arrestă dela 3 până la 8
dille, deca ar fi făcută pe unii teremi ingrăditu.
Se excepteză de la acâstă regulă proprietarit carii ari cultiva tutunul
in grădinile lori, intru câtă acestă cultivare mar trece peste uă intin-

dere de 8 metri pătraţi.

Art. 27. Autorităţile communale suntu responsabile către Regie pentru
plantaţiunile ilicite ineautorisate) de tutună ce ară fi făcute pe uă localitate communale, când autorii (plantatori) arii remănea necunnoscuți.
Art. 31. Amploiaţii contribuțiunilori directe şi indirecte, ai vămilorii
şi al municipalităţilorii, toți agenţii poliţiei judiciare, şi in genere am-

ploiaţii administrativi Şi fiscal juraţi, poti incheia procesii- -verbală de

confiscare şi a cere globirea, sai arrestarea, fraudatorilorii de ori-ce categoriă.
“Toti amploiaţii ar&taţi, afară de cei ai contribuţiunilorii indirecte şi ai

regiei, poti constata faptele de fraudă numai afară de domiciliurile par-

ticularilorii, 6ră amploiaţii contribuţiunilorii indirecte şi ai regiei poti
face constatare și in domiciliii, insă numai cu autorisaţiunea inscrissă a
preşedintelui tribunalului şi prin assistenţa unui commissarii de poliţiă
Sai de unit membru ali autorităţii communale care va şi subscrie pro-

cesulii-verbalii. Resultatuli: dobândită după

executarea disposiţiunilori

procesului-verbalii, se supune commissiunei districtuale de regie.

DISPOSIŢIUNI TRANSITORII

Art. 37. La 1 lunii

1865, adică după uă trecere de uă lună de la

expirarea termenelori fixate pentru impachetare şi inventorare, ori ce
cătime de tutunii sai tabacii se va găsi la commercianţi, sau la particulari, mai multi de unii chilogramiă, nerevestită cu marca reggiei, se

va, confisca pe s6ma, Statului.

Art. 38. De la 1 Iuliu: 1865, adică după confiscarea, cătimelorii ce se

vorii dovedi nerevestite cu marca regiei, vorii fi passibili şi de plata amendelori prevădute la art. de mai susu.

Axt. 39. Contractele carii, la, promulgarea, legei de faciă, Sarii găsi
incheiate de diferitele municipalități pentru dreptului de accisi assupra tutunului și tabacului, rămâni a îi respectate până la expirarea țermenelori ce

ară conţene. Se înţelege insă că numai in communele pentru carii arii

exista assemenea, contracte, şsi numai in intervalulii ar&tatii (până la expivarea, termenului de contractare), pelengă pregiulă de vândere ali regiei,

statornicitii prin tarifa ce se va publica,

se va ingădui implinirea şi a

dreptului de accisii in mărginirea stipulată prin contractii.

Eră de la ex-

pirarea termenelorii de contractare, tutunurile şi tabacurile se vori da
spre consumațiune

in totă țerra,

numai

cu pregiurile statornicite prin

tarifele annuali şi numai prin regiă.
OO

DOO
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LEGE
PENTRU

DESFIINŢAREA MONOPOLULUI TUTUNULUI")
(1867)
DESPRE AŞEDAREA TAXEI
Art. 4, Legea din 5 Decembre 18654, prin carese dă Statului dreptului
exclusivă assupra, vândării tutunului, tabacului şi cigărilori este abrogată.

Art, 2. Commerciulii acestori. articole e liberă sub condiţiunile prescrisse de acâstă lege.
Art. 3. Assupra tutunuriloriă, tabacurilorii şi cigărilori străine se percepe la importaţiunea, lori, fără distincţiune de „qualităţi, uătaxă după următrele m&ssuri:
Lei 16 pentru una oca tutun;
« 46 pentru una sută cigări;

«e 20 pentru una oca tabacil.
Art. 4. Exportaţiunea acestori articole este liberă și nesupusă la nici
uă taxă,

REGULAMENTU

DESPRE

Art. 19. Ori-cine se va prinde

fă cu Wamăruntulu,

FRAUDE

vendendi tuiună, cigări sau tabacii,

fiă cu ridicata,

fără a possede uni bre veți in re-

1) Celle notate aci, pentru eunnoscința, consiliilorii communale, că disposiţiunile
legei precedente suntii desființate şi chiar alle acesteea prin „Legea assupra tunurilorii“ ce urmeză,
2) A se vedea, celle duot notițe precedente.

Pe

APLICAREA LEGE DESFIINȚĂREI MONOPOLULUI
TUTUNULUI DUPĂ MODIFICĂRILE INTRODUSSE PRIN
JURNALULU CONSILIULUI DE MINISTRI DE
LA 5 SBPTEMBRE 1867?)

sare cazane:

PENTRU
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ulă și fără a putea justifica facerea debitului obligatii, va avea tâtă marfa
. se va, găsi la dânsuli: confiscată şi se va supune penalităţei prescrissă,
> lege.

Art. 20. Denungiătorii fraudelor (vândăriloru ilicite) voră primi,
eptu recompensă, jumătate din valorea, mârfei confiscată. Marfa concată se va precui de uă commissiune compusă de şefulii depositului
spectiviu, de primarulu communei şi buni brevetantii neinteressatii.
n acestă evaluaţiune se vori deduce 25 la sută pentru cheltuelile reei, şi restulu se “va impărți in duoă părţi egale din carii uă parte se va

L denungiător ului indată după ce confiscarea va fi aprobată de minisrulu financeloră. Marfa confiscată, se va depune in depositulă regiei.
Art. 21. La aceeaşi penalitate, adică la confiscarea mărfei şi darea in
decată, suntu supuși şși aceia, ce vorii importa tutuni, qigări sau tabacă,

ră a possede
TU.

brevete în regulă şi fără a, justifica facerea debitului lu-

Art, 22. Disposiţiunile regulamentului de la 6 Apriliu 1867, suntă și
mânii abrogate.

LEGE
ASSUPRA TUTUNULUI 1)
—

(1868)
CAPITOLULU 1
ESPRE AŞEDAREA ŞI PERCEPEREA TAXEI ASSUPRA TUTUNURILORU INDIGENE
Art. 1. 'Putunurile de producțiune indigenă,

destinate la, consumaţiu-

a din intru, suntii supusse, ori-care ar fi cualitatea lori, la plata unei
xe fixă de cinci-deci bani (bani 50), pentru fie-care oca.
Art. 2. Taxa fixată prin art. precedenti se percepe in profitulii the-

urului publicii şi este datorită de producătorii tutunurilori din momen-

li când aceste tutunuri adjungii in stare de a, se aşeda in tencuri

sai

ecele, adică: în stare de a se da in consumaţiune.
Art. 8. Perceperea taxeloru se face de către agenţii insărcinaţi cu
rengerea contribuţiunilorii directe cărora se accordă, pentru acesti serciti, uă remisă de duoă şi jumătate

la sută (2 și jumătate la sută),

din

talulia perceperilorii efectuate de dânşii.
Art. 4. Ori-ce producător de tutunii este datorii, indată ce a, aşedatu
tunulii in tencuri sai boccele, să declare inaintea unei commissiunt
1) Acâstă lege şi regulamentulii ei care urmedă s'a trecuti în intregulă lorii

L vederea malțimei attribuținilorii ce ai consiliile communale.
ln sessiunea legislativei din lunii 1871 s'a depusă de guvernii unii projeetii de
ge pentru monopoluli' tutunului.
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compuse de primarulu, de preotulii şi de inviţ tătorulu communei, cătimea, de tutunuri ce are in possessiunea sea.
Declaraţiunile voru arăta, quantitatea tutunului in ocale, tencuri şi boccele.
Aceste declaraţiuni traducendu-se de commissiune intruni tabloi care
se va trămite impreună cu deossebitele declaraţiuni sub-cassierului, vorii
servi de titlu de percepțiunea taxei.

Aşedarea, tutunuriloră în tencuri saii boccele făcendu-se cellii mar târdiu sese luni după recoltă, declaraţiunile vori trebui a se face inainte de

30 ulii ali annului următorii recoltei.
Un regulamentit specială va determina cantitatea, tutunului in tencuri
şi boccele.

Art. 5. Indată după primirea tabloului şi declarațiuniloră tutunurilorii
de commissiunile comunale, sub-cassierulii este obligatii a verilica. esactitatea, acestori declaraţiuni, transporiându-se la locurile unde sunti depuse tutunurile, şi de resultatulă verificaţiunei incheiă prosesi- -verbalil.
Art. 6. Dovedindu-se prin verilicaţie că declaraţia artă uă cătime de

tutunu cu î5 sau peste 15 la sută mai mică de câții cea în fiinţă, declarantulii este supusi la, plata, unei amende

de dece lei nuoi (lei: nuoi 10),

pentru fie-care dece oca găsite mai multă, fără prejudicii de plata taxei
de 50 bani assupra, intregului prisosu.
Prisosulii care nu atinge 15 la sută din cătimea, declarată, nu dă locu la
aplicaţiunea amendei ci numai la percepţiunea taxei.

mea
2

fie-care oca sub titlu de amendă.
Ministerulă financelorii va putea, insă accorda scutirea de plata amendelorii pronungiate pentru lipse de declaraţiune, când i se va proba i int”unu chipu indestulătorii, că neefectuarea declaraţiunet provine din

pe

Art.'7. Pentru ori-ce cătime de tutunuri produc*torii carii nu vori fi
făcuţi declaratiunea prescrissă la art. 4 câtre commissiunea prevdută de
acellaşi articolă, se vorii supune la uă iaxă induoită şi unu leii nucă de

Art. 9. Casurile carii dai locii la aplicaţiune de amendă se voră
constata tot-d'a-una prin procese-verbale incheiate de către perceptori in
presinţa, contraveniţilori şi a duoi martori; copii certificate după procesele-verbale se voră remite conbravenințilorii.
Procesele-verbale sunt temeinice numai după confirmarea judecătorului de pace all ocolului care se pronunciă assupra esistentei casurilorii
de contravenţiune şi assupra regularitațţel proceseloră-verbule.

TR

-Art. 8. Agenţii poliţiei administrative şi agenţii poliţiei judecătoresci,
suntii obligaţi a da perceptorilorii toti ajutoruli irebuinciosii pentru descoperirea fraudelori, insocindu'i, după cererea formală, in ori-ce cercetări ari avea a face.

PENT SET, me

vruă imprejurare neatârnată de voinţa, proprietarului tutunuriloriă.

ceseloră-verbale ; nu poti insă
i
esercita acesti drepti de câți in termeni

cepe e

Procesele-verbale se supunii la con limarea judecătorului de pace de
către agenţii de percepţiune, cellu multă in 48 ore după inchiăerea lori.
Confirmărea, proceselorit- verbale de către judecătorii de pace, se notifică contraveninţiloriă la domiciliulii lorii de către agenţii de percepțiune, cellu mai târdi după 48 ore de la primirea acestei “confirmări.
Art 10. Contraveninţii au drepti da cere prin iudecată anularea pro-

ţ

Şi:1

iii
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şi

de: 15 dille de la data confirmărei procesului-verbalii de către judecăto-

i

rul de pace.
In casit de cerere in judecată, contravenienţii nu poti fi urmăriţi la,
plata taxei induoită sau a amendelorii de câți după intervenirea unei hotărâri definitive.
Justiticarea, despre cererea in judecată in termenului de 15 dile fixati
de acesti! articolit, se face prin infăgişarea recepisei de plata, taxei judecătoresci pentru intentare de procesii.

Art. 41. Tribunalele de prima instanţă judecă singure cererile pentru
annularea, de procese-verbale, dresate in casuri de contravenţiune la, dis-

posiţiunile legei de faciă; hotărârile acestorii tribunale se vorii da cell
muliii in dece dile de la cererea in judecată şi suntu fără appeli şi esecutorie indată după pronunciarea lori.

Art. 12. Urmărirea pentru implinirea amendelori sai a taxelori induoiie se face conformii legei din 24 Aprilii 1862 şi regulamentului de
aplicaţiune a acestei legi").
Art. 13. Duot treimi pin produsulii amendelori aparţine fiscului ; ceaaltă treime aparţine doveditorilori contravenţiunei, ori-care ar fi quaiitatea lori.
Art. 14. Proprietarii tutunurilorii sunţă răspundători de faptele im-

piegaţilori şi slugilorii lorii, in ceea ce privesce contravenţiunile carii dai
locit la aplicarea, de taxe induoite sau de amende.

Art. 15. Plata taxeloru se face de către proprietarul tutunurilorii la,
biuroulii perceptorului căruia ?i se va da, tabloii verificaţii de către subcassierulu localităţei.
Acestă plată se “va face in termenii maximum de cinci luni de la data

declaraţiunei.
In tâmpulii acestori cinci luni, proprietarul tutunurilorii se pâte achita
prin părți parţiale făcute după conveninţa, sea.
Proprietarulii de tutunuri in sarcina căruia se va fi constatatii v”una
din contravenţiunile carii dait locă la aplicaţiunea de amendă, perde dreptului de a plăti taxele assupra tutunurilorii s6lle in termenii de cinci luni
şi prin acompturi.

Art. 16. Ori-ce proprietari de tutunuri nu va fi răfuiţii in termenul
fixati de cinciluni t6tă datoria sea, va fi supusi urmăririloriă prescrisse prin

legea din 24 Apriliă 1852.
Art.

17.

Proprietarii

tutunurilori

suntă liberi a contracta, vânderea

lori, însă nu le potii ridica mai ?nainte de a'şi achita taxele.
Potiă insă ridica jumătate din quantitatea, tutunului când ai plătiti jumătate taxa.

Assemenea voe nu li se pote da, de câtu in urma unei cereri făcută la
perceptoruli communei.

Cu î6te acestea se pote permite proprietariloriu de tutunuri (ba dispune de
tutunurile lori: mai nainte de plata taxelorii, decă vor garanta acestă plată
intrunu chip asigurătorit pentru îiscă ; perceptorii suntă singuri judecă-

ori de val6rea garanțiilorii şi respundă de garanţiile primite de dânşii.
Art. 18. Tesaur ală publici este in drepti a esercita, assupra tutunu1) Trămitterea făcută, asi este la legea și regulamentuli de urmă»iri în materiă
de contribuţiuni directe și ajte venituri ale Statului, trecute mai "nainte,

.

|
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rilorii indigene, carii sc transportă de la un locă la altulă, controlul necessariii pentru a, se asigura că aceste tutunuri nu sunti sustrase de la
plata taxelori.

CAPITOLULU IL
DESPRE

CULTURA

şi DESPRE

COMMERCIULU

TUTUNURILORU

Art. 19. Cultura tutunuriloră este cu desăverşire liberă; nici uă res-

tricţiune nu se pote aduce acestei culturi şi acelorii carii se indeletni-

cescii cu dânsa; nu se pote impune alte obligaţiuni de câtii celle resultândă din legea de faqiă.
Art. 20. Commerciuli tutununriloră, tabacurilorii Și cigărilorii este li.

beri; oi-cine pâte intreprinde professiunea, de tutungiii, fiă cu
amtnuntulă, fiă cu ridicata, sub singura condiţiune de a contribui in moduli:
prescrissu prin legea, din 1 Februariă 1867, la desfacerea tutunuriloră,
ta-

bacurilorii şi qigărilorit aflate în depositele Statului.
Valdrea, cumpărătârei lunare ce fie-care tutungiii este datorii a face la

magasiile Statului, se va. determina, de către

guverni

după cum

so va

chibzui, dâră fără ca acâstă valore să potă fi mai mare ca. optii sule lei

nuoi (lei nuoi 800), nici mai mică ca ş&pte-deci lei nuoi (lei nuoi
70).

i
i

i

Art. 21. Obligaţiunea pusă commercianțilori tutungii prin articolulii
precedentii, va inceta, de faptii indată ce Statulii se va (i desfăcut de
iutunuril
e, tabacuril
e și cigările aflate in magasiile sle: in nici uni casă
.
A
.
.
insă disa obligaţiune nud se va putea prelungi . mai y multi!y ca duoi y anni + de
la punerea in aplicațiune a legui de faciă. — După trecerea acesiui
termeniu eserciţiuli commerciului de tutungerie va rimânea asimilatii intocmai esercițiului ori-cărui altii commercii.
CAPITOLULU
DESPRE

IMPORTAȚIUNEA

TUTUNURILORU

TUTUNURILORU

1

STRĂINE ȘI3 DESPRE

INDIGENE.

ESPORTAŢIUNEA.

Art. 22. Imporiaţiunea de tutunuri, tabacurt şi qigâri de productţ
iune
străină, este permisă ori-cui cu plata următdrelorii taxe:

Lei nuoi 12 pentru una
sau tăiati.
Lei nuoi 15 pentru una,
Lei nuoi 12 pentru una
Assupra qigaretelorit se
fumatii tăiați,

oca tutunit de fumatii de ori-ce qualitate in foi

oca, tabacii de ori ce qualitate.
sută cigări de ori-ce qualitate.
percepe aceeaşi taxă ca pentru tutunurile de

Art. 23. Percepțiunea taxelori fixate Ia, articolulii pre cedentii se face

in momentulii şi in formele prescrisse pentru taxele vamali in
genere.
Art. 24, Exportaţiunea, tutunurilori de producțiune indigenă
este liberă şi scutită de plata a ori-cărei taxe vamale.

Art. 25. Exportaţiunea tutunurilorii indigene dă drepti. exportato
rilori la, restituirea taxei de 50 bani la oca; ac6stă restituire se face
de
către vama, unde se declară tutunurile pentru esportaţiune și numai con-

îra unui fitlu doveditoră de plata taxei de 50 bani,

*:

CAPITOLULU IV
DESPRE ADMINISTRAŢIUNEA TUTUNURILORU
Art. 26. Administraţiunea, tutunuriloră este in atribuţiunile ministâ-

iului de financie şi se alătură la una din direcțiunile carii compunii acesti
ministeru.
Art. 27. Numărulu impiegaţilorii necessari administraţiunei tutunurilorit, atâtii pentru serviciuliă centrali câtă şi pentru serviciulii exteriori,
precum și apuntamentele acestori impiegaţi, se voră determina, printr” unit
decretu domnescii, după trebuinţă şi in limitele. crediteleră ce vor rămânea, disponibili prin desființarea treptată a direcțiunii regiei tutunuri-

lori si serviciilorii dependinţi de dânsa.

CAPITOLULU

V

DISPOSIȚIUNI TRANSITORII
Art. 28. Tutunurile indigene carii la punerea in aplicaţiune a legei
de faciă se voriu găsi in fiinţă, fă în mânele producătorilorit. lori, fiă pe

la neguțătorii cu ridicata, se supunii la, plata taxei fixate prin art. 1-iă al
acestei legi. — 'Tutunurile deținute de commercianţi cu amănuntulii se
scutesci. de plata taxei.
Art. 29. Constatarea, cătimei tutunurilorii

assupra, cărora,

este a se

aplica taxa, conformit articolului precedentii, se va face in fie-care comună de către perceptorulu contribuţiunilorii directe, asistați de primarii:
sai de ună delegatii alli săi. — Acestia, suntii obligaţi a, se presenta la
domiciliulii fie-cărui detentorii de tutunuri, unde vori incheia, procesti-

verbală de resultatulit constatăriloră.

— Acesti procesii-verbală,

care se va lăsa copie detentorului tutunurilorii,

după

va servi de titlu la per-

cepțiunea, taxei.
Percepţiunea taxei se va face in formele prescrissela art. 15 şi 16 ale
acestei legi.
Art. 30. Pentru ori-ce fulunuri se vorii dovedi ascunsein scopii de ase
sustrage de la plata taxei,

se va percepe taxa induoită şi unu

lei nuoi

de fie-care oca, sub titlu de amendă ; disposiţiunile articolilorii 8, 9, 10,
11, 12, 13 si 14 ale legei de faciă suntăi aplicabile in acesti casă.
Art. 31. "In termenii de uă lună de la promulgarea legei de faciă, gu
vernulu va ingriji a se face un inventară esactă de tâte tutunurile, tabacurile şi cigările aflate in magasiile Statului.
Acesti inventar va arăta cătimele de tutunuri, tabacuri şi qigări de

fie-care qualitate, precum şi starea de conservaţiune ini care se vorii găsi.

Tutunurile, tabacurile şi qigările găsite in stare rea, stricate, se vori despărți de celle- alte şi guvernulii este autorisatii a, le vinde cu ori-ce preţi
ar putea dobendi. — Vendările de assemenea tutunuri se vorii face prin

licitaţiuni publice şi orale carii se vori ține la locurile şi dillele ce guvernulă * va chibzui.
Celle-alte tutunuri, tabacuri şi qigări se vori desface prin.vendere pe
la commercianţii de intunuri, in modulii prescrissii de art. 20 al acestei legi.
Art. 32. Pentru venderea către tutungii a tutunurilorii, tabacuriloriiŞi cigărilori, conformii art. 20, guvernului este autorisatii a fixa preţiurile carii ?i se vorii părea mai nemerite, fără insă ca aceste preciuri să
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potă in vrani casii a fi inferiâre acellorii cu carii materialulii a fostii
cump&ratii de regie.
Art. 33. Ori-ce tutunuri, tabacuri şi cigări se vori mai afla in ființă

prin magasiile Statului, nevendute la espirarea termenului de duoi anni,
fixaţi de art. 21, guvernulii este autorisată a, le vinde prin licitaţiune pu-

blică şi orală cu ori-ce pregiă va putea dobândi.

Art. 34. In plata tutunurilorii vândute, fiă prin licitaţiune,, fiă pe la
commercianții de tutunuri, guvernului pote primi ori-ce efecte ale tesau-

rului publică,

atâtă cu scadenţe

trecute câtă şi cu scadențe

netrecute ;

aceste din urmă insă numai deca scadenţa, nu vafi maidepărtată de câți
ş6se luni și cu unii scomptă de la 8 până la 10 la sută pe annil.
Art. 35. Direcţia actuală a regiei tutunurilori şi serviciile depen-

dinte de densa, se voră desfiinţa treptatii cu regularea compturiloriă tre-

cute ale regiei şi cu liquidarea operaţiunilori et.
Art. 36. Ori-te disposiţiuni contrarii disposiţiunei legei de faciă, sunti
şi rămânu desființate
Art. 37. Unii decreti domnesci, datii in forma, regulamentelori de
administrațiune publică, va precisa măsurile pentru aplicaţiunea legei de

faciă,.

Art. 38. Legea de faciă se va pune in aplicaţiune în termeni de şese
dille de Ja promulgarea ei.
Art. 39.

Guvernulii este autorisaţii a vinde şi prin bună invoire tutu-

nurile ce se posedă, de Statii, fără insă ca, preciuli să potă fi mai micii
de câtui cu duoă-deci şi cinci la sută de cum se prevede la art. 32,
OO
COD Oz

REGULA MENTU
PENTRU

APPLICAREA LEGII DIN 31 MAIU 1868, ASSUPRA
TUTUNURILORU !)

(1868)
CAPITOLULU 1!
DESPRE AŞEDAREA ŞI PERCEPEREA TAXELORU ASSUPRA TUTUNURILORIS
INDIGENE
Art. 1. Taxele de câțe cinci-deci bani (50 bani), pentru fie-care oca
de tutună indigeni, ori de ce qualitate ar fi, se vorii percepe de la culţi-

vatori după cinci luni,

de la, 30 Iuliii a annului

ce urmâză

cellui in

care S'a recoltată tutunulii, adică una-spre-dece luni după strângerea re-

coltei, atunci când tutunurile sunti in stare de a se pune in consumma-

tiune.

Art, 2. Perceperea, acestorii taxe se va, face in conformitate cu art,
1) Vedi notița precedentă.
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3 din acestii regulamentii, de către agenţii insărcinaţi cu strângerea, contribuțiunilorii directe, cărora li se accordă vă remisă de duoişi jumătate

la sută 2 1/9/5), din totalulăi perceperilorii efectuate de dânşii.
Art. 3. Ori-ce producătorii de tutunu este obligati ca, după cea aşedati tutunului in tencuri sau boccele, săli declare inaintea unei commissiuni care va, fi compussă de primarului, de preotuli şi de invăţătoruli
communej,

Declaratiunea, va fi in forma modelului No. î, in care se va arăta quantiţatea tutunului ce possedă in ocale, tencuri și boccele.
Aceste declaraţiuni primindu-se de commissiune , se vorii inscrie inunii tabloii formulatii după modelulii No. 2, care se va trămite, subscrissii de membrii commissiunil, impreună cu tote acelle declaraţiuni in
eriginală, la sub-cassierulu plăşei respective, spre a servi de titlu” pentru
perceperea, taxei, oprindu toti:d'uă-dată şi commissiunea copie după
acellu tabloii care se va păstra in archiva cancelariei primăriei.
Aşedarea tutunuriloră in tâncuri sai boccele făcându-se cell mai tărdiu ş6sse luni după recoltă, declaraţiunile voru trebui a se face de către
producători (cultivatori) inainte de'30 Iuliii a annului ce urmâdă, cellui in care s'a recoltatii tutunul.

Art. 4. Indată după primirea tabloului şi a declaraţiunilori tutunuriloră de la commissiunile communale, sub- cassieruli de plassă este obligatii a se transporta la locurile unde vorii fi depusse tutunurile și, insociti de primarul, de preotuli şi de invățătoruli communei, să verifice

esactitatea acestori declaraţii; 6ră de resultatulii verificaţiunii vori incheia, procesulu-verbali în forma modelului No. 3.
Aceste procese-verbale se vori incheia in numtri intreitu , din care
unulii se va, lăsa cultivatorului căruia “i sa făcutii verificarea, altuli se
va opri de sub-cassieri şi cellu de allu treilea, se va inainta, prin cassierulu de judeţ, la administraţiunea centrală, impreună cu uni tablou,
modeli No. 4, după care tabloii sub-cassier ulii va opri uă copiă esactă
spre a o trece intună registru cel va, forma inti”adinsi , ca săi serve

de regulare, lăsândii toti- Wuă-dată şi perceptorului comimunei uă altă
zopie după acellu tablou , verificati de densulu , care “i va servi la perceperea, taxeloru.
Art. 5. In urma verificării ce se va face, dovedindu-se că declaraţiu-

mea cultivatorului arâtă uă quantitaţe de tatunii cu 15 saii peste t5la
sută mai mică de câți aceea care s'a găsit in fiinţă la verificare, cultivatorulii este supusi la, plata, unei amendi de câte uni leii noă pentru
fie-care oca, găsită mai multi. peste quaniitatea declarată, cum şi la plata taxei legiuită de câte 50 bani de oca pentru totă cătățimea aflată in
ființă la verificare. Decă insă prissosulii ar fi mai micii de 15 la sută de câtii
cătimea declarață, nu se va putea applica nici uă amendă ci numai perceperea, taxei legiuită, pentru intrâga. quantitate găsită in ființă la, verificare.
Art. 6. Pentru ori-ce cătime de tutunuri, producătorii carii nu voril

fi făcută declaraţiunea, prescrissă la art.44 din lege şi art. 3 din acesti
Tegulamentii, se voriă supune la uă taxă induoită, adică de a plăti de
fie-care oca, câte

50 bani dreptii taxa legiuită şi alți 50 bani ca supra-

taxă, peste carii voră 'mai plăti ossebitu şi câte uni leii noii de oca, sub
titlu de amendă, conformiu disposiţiuniloră art. 71 din lege.
Ministrul financeloră va putea “accorda, scutirea, de plata supra-taxei
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Şi a amendei pronunciate pentru lipse de declaraţiune, când
?i se va proba intruni chipit indestulători, că neefectuarea declaraţiuni! provine
din ver-uă imprejurare neatârnată de voinţa proprietarului tutunur
ilorii ,

rămânândii să plătâscă numai taxa legiuită de câțe cinci-de
ci bani

de fie-

care oca.
Art. 7. Agenţii poliţiei administrative şi agenţi poliţiei judecăt
oresci
suni obligați a da perceptoriloră totii ajutorulă trebuinciosii
pentru descoperirea fraudelorii, insocinduv, după cererea formală, ce li
se va adressa, in ori-ce cercetări ari avea să facă.
“Art, 8. Casurile carii dai loci la aplicațiune de amendă
se vorii
constata totu-ba-una prin procesii-verbalu, in forma modelului
No. 5,
incheiatii de către perceptori in presența contra-venentului
și a duoi

raartori.
.
Acestă procesă-verbală se va incheia in numără intreită
, din care
urulă se va lăssa contra-venentului, cell de allă duoilea
se va, preda
denunciatorului (de va midloci uă denunciare de fraudă)
, eră la casit

când descoperirea, sar fi fâcutii in urma, verificării, procesu
li -verbali
de ali duoilea se va da, cellui ce a doveditii frauda dintre
cei insărcinați cu verificarea, şi cellii de ali treilea se va opri de
perceptorii spre
alu supune la confirmarea judecătorului de pace, cellă multă
in termenii
de 48 ore după incheiărea lui. Copie după acesti! procesi
i-verbali se

va inainta prin cassierulă generală la administraţia central
ă spre a avea

cunnoscință de dânsuli.
Procesele-verbale suntit temeinice numai după confirmarea
judecătorului de pace allă ocolului, care se pronungiă assupra essisten
tei casuriloru de contra-vențiune și assupra, regularităţii proceselorii-v
erbale.

Confirmarea proceseloră-verbală de către judecătorii
de pace se va
notifica contravenențilorii la domiciliulă lorii de către
agenții de percep-:

tiune, cellă mai târdiu după 48 ore de la primirea acestei
confirmări. —
Pentru acesti sfârşit dâră, cassierii de plăşi sunti obligați
ca, indată ce
vorii primi de la judecătorii de pace procesele-verbale confirm
ate, să grăbâscă de a face directit sati prin agentii respectivi de
percepțiune, notilicarea cuvenită la domiciliulii contravenenţilorii.
Art. 9. Contravenentii au dreptii la cere prin judecat
ă annularea
proceseloră-verbale pe carii le voriăi annexa la cererea
ce vorii face; nu
potii insă exercita acestă drepti de câti in
termeni de cinci-spre-dece
dille de la data, confirmării procesului-verbalii de către
judecătorele de
pace.
În casi de cerere

in judecată,

contravenenţii nu potă

plata taxei induoită sati a, amendilori

fi urmăriți la,

de câtii după intervenirea unei.

hotărâri definitive.
Justificarea despre cererea in judecată in termen
ulă de 15 dile, fixată
de

acesti articolii, se face prin infăcişarea recepisei
de plata taxei judecătoresci pentru intentare de procesil.
Art. 10. Tribunalele de prima instanță judecă
singure

cererile pentru
annularea de procese-verbale dresate in" casuri de contravenţiu
ne la disposițiunile legii şi alle regulamentului de faciă. Hotărâ
rile acestori. tribunale se voră da cellii multi în dece dille de la cererea in judeca
tă şi
suntii executorii indată după pronunciarea, lorii.
Art, 11. Urmărirea pentru implinirea taxelorii induoite şi
a amendi-
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lori , se face conformit legii din 24 Aprilii 1862 şi regulamentului de
applicare alli acellei legi.
Art. 12. Denungiătoruli contravenţiunii sati doveditorulă fraudei, ori-

care ar [i cualitatea, sea, primesce uă a treia parte din produsulii

amen-

delorii, 6ră cele-alte duoă treimi apartinii fisculut.
Plata părţii a treea cuvenită denunqiătorului sai doveditorului fraudei,
se va, efectua după disposiţiunile prescrisse la art. 75 din acestii regulamentii. Denungiătorulii dâră saii doveditorulu va ingriji a'i face cererea
în modulu arătată prin citatul articolit.
Art. 13. Proprietarii tutunuriloră suntă răspundătoride faptele impiegațilori şi slugilorit lorit, precum assemenea

şi de

alle ori-cărori per-

s6ne la cari! vori fi depuse spre conservare tutunurile lori, in ceea ce
privesce coniravenţiunile ce dai loci la applicarea de taxe induoite Şi
de amendi.

Art. 14. Plata taxeloru se face de către proprietarii tutunurileră la
biuroulu perceptorului, căruia ?i se va da, copiă verificată de sub-cassierulu localității, după tablouli modeli No. 4, menţionatii la art. 4 din
acestu regulamentii.
Acestă plată se va face în termenii maximum
declaratiunii.

de cinci luni de !a data,

In timpul acestorit cinci luni proprietarulii tutunurilorit se pote aquita
in mai multe căştiuri, după cum “i va conveni mai bine.
Pentru primirea taxelorii, perceptorii sunti obligaţi a libera plătitoriloru recepisa in regulă din registrulii cu matcă, modeli

No. 6. Asseme-

nea recepise voriu libera şi când vori face incassări din supra-taxe sait
din amendi.
Perceptorii suntii obligaţi a inscri in tabloulii modelii No. 3, prescrissit
de art. 18 din acestii regulamentii, tote incassările de bani ce vorii efectua.
Proprietarulii de tutunuri, in sarcina, căruia se va fi constatatii veri-una,
din contravenţiunile carii dai loci la amendă, perde dreptulii de a plăti
taxele assupra tutunurilorii selle in termenii de cinci luni şi prin acomptură sau căstiuri.
Art. 15. Ori-ce proprietari de tutunuri nu va fi răfuiti in termenit

fixat de 5 luni t6tă datoria sea, va fi supusii urmăririlorit

prescrisse

prin legea din 24 Apriliu 1862.
Art. 16. Proprietarii tutunuriloră

venderea

suntii liberi a contracta

loru, insă nu le potii ridica mai ?nainte de a fi achitaţii taxele.
Potu insă, ridica jumătate din quantitatea tutunului, decă voră fi plătiti taxa cuvenită pentru acea jumătate şi, in assemenea casii, vorii face
uă, cerere perceptorului communei, care este obligată a le libera indată

vă permisiune (voiă), modeli No. 7, spre ași putea ridica quantitatea
pentru care vori fi plătiţi.

Cu t6te acestea perceptorii vori putea, da permissiune proprietarilor
de tutunuri de a dispune de tutunurile lorii mai nainte de plata taxelorii,
deca vorit garanta acestă plată intrunii chipi asigurătorii pentru fiscul.

Perceptorii insă sunti singuri judecători de valorea garanţiiloră ce vorit

fi primiti şi rămânii responsabili in casă de a nu fi destuli de solvabile
acelle garanții.

Art. 147. Producătorii carii vori voi să transporte tutunurile lori de la uni
locă la altulii, se vorii adresa cu cerere la primaruli communei, care,
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pe basa recepiselorii de plata taxei saii pe basa permisiunilori,

modelii

No. 7, ce i vori infăcișa, le va libera biletele cuvenite pentru
quantitaiea ce ari voi să transporte, trecendi in dosulii recepisei sai all
permisiunii, numărulii şi data biletului ce a liberatii, precum şi quantita
tea tu-

tonului pentru care a liberatii biletulă.

In casii când transportarea sar face de către cumpărătorulu tutunulu
i

de la producătorii, biletul liberată de primăria, communei
se vada cum-

părătorului spre a * servi la ori-ce controlii Sar

face iutunurilori

transpori6ză.

ce

Primarii nu voră putea libera bilete pe quantităţi mai mari de

câtă
pentru celle ce vorii conțâne recepisele de plata taxei saii permisiunile

date de perceptori.

Art. 18. Perceptorii suntă obligați a forma unu tabloii, modeli
No. 8,
in care să inscrie pe toti producătorii de tutunuri, carii voră fi
trecuți in

copia, tabloului, model No. 4, ce li s'a lăsaţi de sub-cass
ieruli de
plassă. La primirea taxelorit de la aceşti producători, le
vorii trece in col6nele respective alle tabloului, modelu No. 8, la, partida
fie-căruia, spre

a se putea cunosce mai cu inlesnire ori-ce rămăşite pe carii
suntii datori
a le implini până în termenulii de 5 luni, prescrissi: de
art. 14 din regulamentulit de faciă.
Art. 19. Compturile ce se voră forma de către agenţii
de percepţiune

pentru incassarea baniloră din iaxe, supra-taxe

indigene, se vori estrage după tabloulă modeli

şi amendi din tutunuri
No. 8 şi se vorit

preda
cassierului respectivă. Perceptorii din communele rurale le
vori indrepta
la sub-cassierii localităţii, carii, după ce le vori regula prin compturi
le lori,
le voră inainta Ia cassierii generali de caril depândă,; 6ră
perceptorii din
communele urbane le vorii preda W'a-dreptulu cassierului la care
ȘI facii
vărsările de bani.
Cassierii generali suntii obligati ca, acei carii voră avea
câte uni de-

positit de tutunuri in administraţiunea lori, să prevâdă
in compturile
mensuali alle depositului şi operatiunile efectuate
din taxe, supra-taxe şi
amendi

pentru tutunurile indigene ; 6ră acei carii nu vori avea
asseme-

nea deposite, să formeze compturi separate şi să
le inainteze regulată la
administraţiunea centrală. Bine inţelegându-se
că, in situaţiunile gene-

rale ce le predaă la direcţiunea comptabilităţii generale
din ministerulii
financelorii, ei sunţii datori a inscrie şi aceste venituri.
CAPITOLUL II
CULTURA

SI COMMERCIULU

TUTUNULUI

Şi
DESPRE CULTURĂ.

Art. 20. Cultura tutunului este cu desăvârşire liberă și nu este
suPersânele carii se indeletnicescii cu acâstă cultură nu sunti impuse la alte obligaţiuni de câtii
pussă la nici uă restricțiune (art. 19 din lege).

la plata unei taxe de 50 bani pentru fie-care oca tutunii (art.
| din lege),

care se va plăti in profitulă thesaurului la timpulă şi în modul prescri
ssti
la art. 18, de la cap. î, din acestii regulamenti.

$2
DESPRE COMMERCIULU TUTUNURIL.ORU

Art. 21. Commerciuli de tutunuri, tabacuri şi qigări este cu desăvârşire
liberii şi se pâte intreprinde de orl-cine, sub singura condiţiune de a contribui in modului prescrissii mai la vale la desfacerea, tutuburilorii, tabacurilorii și cigărilorii aflate in depositele Statului (art. 20 din lege).
Până la desfacerea acestui materiali, nimeni nu va, putea exercita, comerciulii de tutunuri, tabacuri şi cigări, cu ridicata, sau cu amănuntulii,
fără a avea unit brevetii din partea administraţiunii centrale.
Art. 22. Brevetuli va, fi nominale, va arăta cu desluşire locuinţa, debitantului, classa la care este aşegatii și debitulu ce va trebui să făcă pe
fie-care lună, şi nu dă drepti tibularului de câtă la uă singură magasiă
sau prăvălie.
Art. 23. Debitanţii sunții datori a face debilulii coprinsit in breveti

pentru fie-care lună, in cele d'ântsiii dece dille alle lunei, pentru care

vori primi de la şefulii depositului uni decompti (fațură), ce le va servi
de justificare pentru indeplinirea acestei indatoriri.
Debitanţii carii nu vori face debitulii in termenulit prescrissii prin acestit
articolii, voria fi urmăriţi conformii art. 39, 40, 41, 42, 43 şi 44.

Art. 24. Debitanţii aii facultatea de a "şi face debitulii pe mai multe

luni cu anticipație. Botii assemenea face acesti debit şi de la alte de-

posite de câtă acella, in circumscripţiunea căruia “și ai locuinţa, sub
singura indatorire ca, până la 20 alle fie-cărei luni, să se justifice” prin
originalele

decompturi

(faturi)

ce urmeză a poseda către şefulu

deposi-

tului de tutunuri in a cărui juridictiune se află, că "Şi-ail îndeplinit angageamentulii lori. Şefuli depositului, la rondulă său, va lene in s6mă
acelle debite şi le va nota în registrulii respectivi,
Art. 25. Toţi acei carii voru voi să intreprindă professiunea de commercianți de tutunuri, qigări şi tabacuri, cu amănuntul sai cu ridicata,

suntii obligati a'Şi face declaraţiile lori inscrisse; cei din communele
urbane la selulă ddepositului de tutunuri saă la cassierulii județulului, ră
cei din terguri şi communele rurale la primarul respectivii sait la subcassierulii de plassă, carii le voru indrepta in originală la şefulu deposi-

tului sau la cassierulu judeţului respectivă.
Şefulu depositului sai cassierul judeţului va transmite aceste declarațiuni, insocite de unu tabloă, la, administrațiunea centrală, spre a, libera
brevetele cuvenite după, classele la carit aril aparține personele notate
in acellii tabloii.

Declaraţiunile voriă fi formate după modelul No. 9, 6ră tabloulii după
modelulii No. 10.
Art. 26. Commercianţii de tutunuri, qigări şi tabacuri, carii exercită
profesiunea, lori în virtutea breveteloră ce posedii prin trecuti, suntii
datori ca in termenii de uă lună cellă mulţii de la, data publicării regulamentului de fagiă, să și facă declaraţiunile

cuvenite,

de vori

voi să

mai intreprindă acesti commerciiă, că, să li se pâtă libera alte brevete
pentru classele la carii arii aparţene, in loculi brevetelorii vechi pe carii
suntu obligaţi a le alătura pe lengă declaraţiunile ce vorii face din nou,

spre a se inapoia administraţiunii centrale ca, să le apnuleze.
Declaraţiunile acestea se vorit forma după modelul: No. (1 şi se vorit
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trămite de şelii depositelorii sai cassierii generali la administrațiunea
centrală, pe lengă unii tabloii intradinsii formatii după exemplu
l modelului No. 40, prevădută la articolul precedentii.
Art, 27. Commercianţii prevăduli la, articolulii precedenti, carii
nwşi

vori face declaraţiunile cuvenite până in termenulii acolo ar&tațit și nu
voră inapoia brevetele vechi, vori fi consideraţi ca brevetanți noul şi
prin urmare cunoscuţi de debitanţi ai Statului.
In assemenea casă, şefuli depositului respectivii saii cassierulii județului, va rapporta indatăla administraţiunea centrale, annexândi tot-d'uădată şi unii tabloii formatii după modelulii No. 12, de toţi aceia ce se

vori afla in acâstă categorie.

Administraţiunea centrale, după priimirea raportului insogitii de men-

ționatulii tabloi, va forma, indată brevetele: cuvenite pe numele
fie-cărui
debitantă şi pe classa la care ar apparținea după nnua regulare.

Aceste brevete le va trămite sefului depositului respectivă sai cassierului acelui districtii, spre a le preda după destinațiunea lori, ingrijindu a se indeplini disposiţiunile art. 23 şi 27 din acestii regulamentă.
Debitele noui alle acestorii comercianţi se vori considera, ca datorite

Statului, de la punerea in aplicare a legei din 31 Maii.
Art. 28. Nici uni debitantii nu este liberă a vinde tutunuri, cigări
şi

tabacuri până când nu va justifica că a cumpărată materiali din depositele Statului, in cătățimea prescrissă prin brevetii.
|
Brevetulu nu i se va putea elibera de şeful depositului sait cassierulii districtului, mai "nainte de a cumpără de la acelliă deposiţii materială pentru uă lună celii pucinii, sai de a justifica, că acestă cumpărare
a făcut'o la alti deposită allii Statului, după facultatea, ce se accordă fie-

cărui debitantu prin art. 23 al acestul regulamentii.

Art. 29. Debitanţii potă lua din depositele Statului ori-ce qualitate
şi quantitate de tutunuri, cigări şi tabacuri vorii voi, şi carii Sari afla in
depositi.— Lipsa insă ver-uneea din qualităţi nu'i scutesce de obligaţiu
-

nea facerii debitului cuvenitii, ci vorii fi datori a continua cu cumpărarea ori-cărei qualităţi sar afta in depositit, până la expirarea termenului
presscrissi la art. 21 din legea de la 31 Mai.
Art. 30. Debiianţii nu voră putea pretinde a li se da fracțiuni de
tencuri sau boccele de câtă pentru complectarea cătățimei debitului.
Art. 31. Ei suntă liberi a intreprinde comerciuli jorit ori unde vorii
voi in tot raionuli comunei, insă, numai in uă singură prăvăliă sai magasie. Aceia carii voră voi să țină mai multe prăvălii sait magasii, fiă in
una şi aceeași commună , fiă in diferite commune, voră fi datori a lua
pentru fie-care prăvălie saii magasie câte unii ossebitii brevetiă.

Art. 32. Debitanţii suntă liberi a'şi strămuta magasiile de la un
loci
la altuli, sub indatorirea insă de a face indată cunoscuti, cei din
commu-

nele urbane șefului depositului sau cassierului respectivii, €ră cei din com-

munele rurale primarului.

Art. 33. Când strămutările sari face intr'alte strade, a cărorii po-

siţiune ar fi regulată la uă ciassă mai superidră saii mat inferidră de câți

aceea, de unde sai mutată, atunci şefuli depositului saii cassierulii districtului este obligatii a cere de la acelli commerciantii brevetulii săi pe
care, după ce "li va annula prin registrulit respectivi, 7lu va inapoia ad-
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ministraţiei centrale spre definitiva annulare şi inlocuire prin altul de classa ce Sar cuveni.
Art, 34, Dâca strada in care s'a strămutată debitantulii va fi regulată
totii in classa cellei in care a sedutii mai "nainte, atunci sefuli depositu-

lui sau cassierulu respectivă va, insemna numal in brevetii acea schimbare, notând”o şi in registrulii săi şi communicând”o administraţiunel cen-

tzale spre a o nota in registrulii generali.
Art. 35. Commercianţii ce "şi vorii strămuta magasiile saii prăvăliile

de la uă commună la alta, fiă in acelaşi districtă, fiă in altulă, suntii obligat a face cunoscuti primarului respectivii, ca pe de uă parte să le li-

berese unii biletii pentru transportarea quantităţiloră şi qualităţilorii de

tutunuri, qigări şi tabacuri ce vorit strămuta ; 6ră pe de alta să le oprescă

brevetele pe carii le voru transmite indată sefului de depositii sati cassierului respectivii, spre a le annula,

in registrulă săi și a le inainta, la

administrațiunea, centrale ca, să le anulese din registrul generali.
Șefului depositului saii cassierulii respectivi este obligatii ca, indată
după annularea brevetelorii acellorii debitanți carii “şi strămutii prăvălia in
uă commună din altit districtii, să avisese pe cellă-altă şef. allu depositulut sait cassieri al districtului in circumscripţia căruia se mută, debitantulii.

Acesti debitantu este datorii ca, indată după sosirea sea, acolo, să se
presinte la primarulă acellei commune spre a, midloci, prin şetulii depositului sau cassierulu respectivi, la administraţia centrale, pentru liberarea altui brevetu pe classa cei sar cuveni, in loculit cellui annulatii.
Art. 36. Nici un debitantă nu va putea să se strămute mai ?nainte de
aȘi fi făcutii debitului atâtă pe luna trecută câtii Şi pe luna in care se
strămută.

Debitele luniloră următâre celei in care s'a strămutatii, le va face con-

formi classci la care va apparține, după nouli brevetii liberată in urma
strămutărei.

Art. 37. Nici unu debitantă nu va putea, vinde marfa sea altei persone

ce "l-ar inlocui, fiă in aceeaşi magasie, fiă in alta, mai ?nainte de aşi
i făcutii debituli nu numai pe lunile trecute, ci şi pe aceea in care ar

face vendsrea, pentru care debitii urmeză a se poseda unii certificatii, ose-

bitii de faturile cuvenite, liberatii din partea șefului depositului respec-

tiv, prin care să, se constate că “şi-a achitati totii debitulă şi pe care
este obligată a/lu preda cumpărătorului.

Art. 38. Cumpărătoruli: rmâne d'a-dreptuli răspundătorii către
Statii de totă debitulu ce va datora vândătorulii, dâcă 71 va îi cumpăratii

marfa, fără să se [i asiguratii mai ântâiii de certificatulti mentionati la art.

*
precedentă, care să potă ai servi ca, actit justificativă.
Art. 39. Debitanţiloră acelora carii nu'şi vori indeplini indatoririle,

prin facerea debiteloră la timpulii prescrissă de art. 23 din acesti regula-

mentii, li se vorii inchide şi sigila, prăvăliile cu t6tă marfa de către şefuli depositului respectivii sai cassierulă districtului.
Art. 40. Agenţii poliţiei administrative și agenţii poliţiei judecătoresci suntii obligați a da şefiloru de deposite sai cassieriloră de judeţe,
toti adjutorulii trebuinciosii pentru inchiderea, şi sigilarea, prăvăliilorii

arătate la art. precedenti,

insocindu'i

după cererea formale ce li sar
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face de către acel sefi de deposite sai. cassieri la tote stabilimentele

acelloru debitanţi.
Art. 41. Pentru fie-care inchidere

şi sigilare de prăvălie,

şefului de-

positului saii cassierulit de districtit va incheia procesu-verbală după TNOdelulu No. 13, care se va sub-scrie atâtții de densulă câţi şi de agentului celii-a insogită, precum assemenea şi de debitantiă.
In casu de a nu voi delitantulii să su. -serie, se va menţiona despre

acesta, in josulu procesului-verbală
agentului respectivil.
Art. 42.

unde se va constata prin semnătura,

Decă debitanţii ce datoreză Statului, nici după inchiderea, şi

sigilarea prăvăliiloră lori “nw şi vori achita debitele până in termeni de
trei dille, atunci şefulit

depositului respectivi, pe de uă parte va inainta,

acele procese-verbale la administraţia centrale , 6ră pe de alia va avisa

indată la măsurile cuvenite pentru urmărirea acellorii debitanţi, conformii
legei din 24 Aprilii 1862 şi a regulamentului de aplicare “all acellei
legi, fără a. li se deschide şi “desigila prăvăliile in toti tempul urmărirei.
Art. 43. In casii când ver-unil din aceşti debitanţi, in termenuli cellori trei dille sati în tempuli urmărire, voră garanta, plata debitelorii ce

datorâză, Statului, intruni chipii asigurătoii şi cu termene fixe carii nu

voril putea trece peste uă lună, li se: va puteă deschide şi desigila prăvăliile. — Şefii depositeloră sait cassierit de judete suntii singurii judecători de valârea garanţiilori primite de denşii şi responsabili către Statu,

dâcă elle nu arii fi destul de solvabili.

Art. 44. Debitanţii de la carii nu se vori fi pututii achita summa de.
bitelorii lori, prin modulii de urmărire şi vendârea mărtei sau a altorit
objecte , ne mai putendiă intreprinde negoţulii “de vendstori de tutunuri,
cigări şi tabacuri, şefii depositeloră respective suntu obligaţi a le ridica,
brevetele şi a nui mai ingădui să vendă asemenea materială.
Art. 45. Tote aceste brevete, după ce se vor annula din registrele
de brevetanţi, se vorii inapoia administraţiei centrale ca să le annuleze
assemenea, din registruli generale.
Art. 46. In casă când vre-unulii din debitanţii căduți in categoria prevădută la art. 44 de mai sustii, se va presenta Cu uă nouă declaraţiune

prin care ar cere brevetarea sea 'spre a reincepe
merciantii de tutunuri, qigări şi tabacuri, şefulă
ruli generale nuti va, putea priimi declurăţiunea
qită de uă garanţie solvabile. - Acestă garanţie

intreprinderea de com
depositului sai cassie.
dâcă ea.nu va fi insotrebue să asigureze de-

bitulii ce urmeză săli facă commerciantulii în fie-care lună regulată.
Pentru validitatea garanţiei, şetulu depositului sai cassierulă care a pri:

mițo este da-dreptulit responsabile către fiscii. Numat astă-feliă şefulii de-

positului sai cassierulii de jud“ţă va putea

face midlocirea la” adminis-

îrația, centrale spre a libera brevetulii cuvenitii pe Care, dupe priimire,
nulă va preda commerciantului de câți in urma indeplinirei disposiţiunilori art. 28 din acestit reguiamenti.

Ş 3
DESPRE VENDERI IN GENERE
Art. 47. Commercianţii cu ridicata sunti obligați a lua brevete de
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classa ântâia, cu un debitii lunarii de lei noui 800, ori unde
miciliaţi.

vori fi do-

Art. 48. Aceşti commercianți de vorii vinde din mărfurile lori şi cu

amenuntulă, fiă in acelaşi stabilimenti, fiă in altulii, suntă obligaţi aşi
lua, ossebite brevete pe classa, cuvenită pentru acea localitate şi a'şi achita
regulată debitulii ce datoreză şi pentru acâstă classă.
Art. 49.

Commercianţii cu amenuntulu

carii vorii

vinde şi cu ridi-

cata, in ori ce magasie ari fi, sunti assemenea obligaţii a lua şi dânşii os-

sebite brevete de classa I şi a'şi achita, regulatii şi debituli de grossistii

de lei noui 800 pe fie-care lună.
Art. 50. Debitanţii nu potă face vendări de câtii in stabilimentele
pentru carii ai luaţi! brevete.
Art. 51. Colportagiulă tutunului, cigăriloră şi tabacului este opriti in
communele urbane; nimeni nu este liber a puria spre vendere aceste
articole de marfă prin strade, cafenele, locuri publice sait case private.
— Oricine va, face assemenea commerciii „ va fi suppusă la confiscarea
mărfei, la amendă de 100 pină la 800 lei noui şi la urmărirea, justiţiei,
ca inculpaţi de fraudă in paguba Statului. — Colportagiulii futunurilorii
este permisu in communele rurale, sub condiţiunea de a se justifica, cumpărătorea, tutunuriloră de la unii debitanti brevetată de guvernul.
Disposiţiunile art. 68, 69, 70, 71, 72, 13, 14, 15 şi 76 din acestii regulamentu suntă aplicabili in casuri contrarii.
Art. 52. Vend6rea de tutuni, qigări sait tabacuri pe la bâlciuri sau
terguri (iarmardce), este permisă numai debitanţilorii brevetaţi, cu condiţiunea, de a face, pentru tempulă
mentară de la depositele Statului.

acellori bâlciuri, uni debit suple-

Acestui debitii suplementară este fixati la 10—20 lei noui pentru fiecare di a bâlciului, după importanta bâlciului.
Art. 53. Debituli suplementarii se calculâză pe durata bâlciului (iarmarocului), şi nu se ia in considerațiune decă unii commerciante ar declara că nu va vinde in toti tâmpulă bâlciului.
Art. 54. Declaraţiunile pentru debitele suplementari se vorii face de
către debitanţii ce arii voi să vendă marfă la vr'ună bâlciu, către şefului
depositului saii cassierulă de judeţi de unde vori compăra, marfa ce li
fară cuveni pentru aceste debite.
In urma facerei acestorii debite, şefulu depositului respectivii sai cassierulă de judeţii va, libera debitanţilorii, pe lângă fatura cuvenită, unii
ossebită actă provisorii modeli NO. 14, pe care actii debitantulă este

datorii a merge

să “ii videze: cel care va fi cumptratii marfă de la

depositulă din Bucuresci, la administraţia, centrale; 6ră acellii care a
cumpărati marfa, de la, altii depositii, să facă a îi se vida, actulu de către
prefectului judeţului respectivă.
,
Art. 55. Şelii depositeloră de tutunuri saii cassierit de judeţe suntu

obligați ca la finele fie-cărei luni să inainteze administraţiei centrale unii
tablou modelu No. 15, de tâte actele provisorii ce vori fi liberatii pentru bâlciuri

in

cursuli acellei

luni.

'Potii assemenea

prefecţii de judeţe de a'i inainta ună tabloii

suntii obligați şi

modelii No.

16, de îdie

acelle acte ce va fi vidat. Pentru acesti sfârşitii fie-care va Ang!) a se
tinea, registru intr'adinsii in forma modelelori susti citate, ca, cellă Wân19
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tâii să facă să. se inscrie intmalli: stii actele ce a liberatii; 6ră cell de
allii duoilea, pe celle ce le-a vidatiă.
Art. 56. Aceste acte nu vorii putea fi valahili de cătit pentru persna
pe numele căreea sunți date, pentru bâlciulu pentru care s'a liberată şi
pentru tâmpuli duratei acellui bâlcii. După terminarea insă a fie-cărui
bâlciii, debitanţii suntii datori a inapoia şefului de depositi Sail cassie-

rului de judetii actele provisorit spre a le “annula şi inainta la administraţia, centrale.

Art. 57. Debitanţii carii nu “si vori fi achitati debitele lori pe trecutii, după legea din 1 Februarit 1867, voria fi urmăriţi conformiu acei
legi.

Ş 4
DESPRE

CLASIFICAREA

DEBITANȚILORU

ŞI DESPRE

TARIFA

DE VENDERE

sta a mpa materie e

Art. 58. Clasificarea, debitanţilorii se face după populaţiunea orașelori și tergurilorii in carii şi vorii avea stabilite prăvăliile loră, şi carii
se precis6ză prin tabloulii modelii No. 17, — de către uă commissiune

compusă:
In commune de reşedinţa districtului, de şefulu depositului sai cassieruli generali;

De unii membru ali consiliului permaninte;
De unii membru ali consiliului communale, şi
De duoi tutungii traşi la, sorţi.
In târguri:

De cassierulii arondismentului ;
De primarulii, şi
De uni tutungită trasi la sorţi.

Art. 59. Debitanţilori din Oraşele cu uă populaţiune de 20,000 suflete in susii, li se vorii aplica classele Wântâiulă gradi, de la Classa I
până la a IV-a, cu debitii mensuale de la 800 lei nuoi până la 100 lei
nuoi.
Art. 60.

Debitanţii

din communele

urbane

sai şi terguri cu uă po-

pulațiune de la 5, 000 până la 20,000 suflete esclusivii, vorii fi regulaţi asemenea de la 1 până la a IV-a clasă, de all duoilea gradă, cu debitii lunarii de la 400 lei nuoi până la 100 lei nuoi.
Art. 61. În communele urbane şi târgurile cu uă populaţiune de Ja
3000 pânăla 5000 suflete esclusivii, voră fi regulați ca aparținândii la classele de allă treilea gradu, de la cea din I până la IV, cu debitu lunari
de la, 200 lei nuoi până la 80 lei nuoi.
Art. 62. In târgurile cu uă populaţiune de la 3000 suflete in josii,
voru îi regulați ca făcându parte din classele de all patrulea gradiu, de
la. cea din Î până la IV, cu debită lunarii de la 100 lei nuoi până la 70

lei nuoi,
Art. 63. In
bloulu modelii
debitanții vori
Dită mensualii

tote celle-alte commune rurale (sate), neprevădute in faNo. 17, menţionată la art. 58 din acesti regulamenti,
apart tinea la Ciassa a IV-a de graduli allii patrulea, cu dede 70 lei nuor.

Totii la acâstă classă vorii aparține şi debitanţii cu hanuri pe la drumurile mari.

.

*
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„Art. 64. Classa [ este destinată pentru debitanţii carii vorit
avea stabilimen
tele loră in centrul

oraşului şi târgului, sai in ulițele celle

mai
principale alle acelui oraşii sau târgil.
Classa II este pentru debitanţii ce şi vori avea stabilimentele
in ulițile apropiate de centruli oraşului saii tergului şi de stradele
sâlle principale.
|
Classa III este pentru acei debitanţi carii vorii avea. prăvăliilein
ulițile mai depărtate, d6ră cariise invecinescii cu celle pentru carii
sa, desținati classa, IL.

|

Classa IV este a debitanțilorii carii se voră afla stabiliți cu prăvălii
le

lori in stradele celle mai apropiate de barierile sai margini
le oraşelorii
sai tergurilorii, ori afară, din barierile şi din raionul loră,

Dejitanţii inst carii voră avea prăvăliile in pieţele publice
saii pe
la gura loru, fiă aceste piete ori câtii de depărtate de centrul
ii oraşului

sau

tergului,

precum

şi cei stabiliţi pe lengă târgului

de săptă-

mână allu orașului sau tergului, vorii fi consideraţi ca făcândi
ă parte
dintre debitantii de classa immediatii superidră a classei destina
tă
raionului in câre sunti stabiliți, şi astir-felii pe acâstă classă
se va
şi
midtoci liberarea,
gura pieţelori aflate

brevetelor oră.
Cei din pieţele sai de pe la
in centrulă oraşului sait tergului, clasificarea, lori

se va face totă ca a cellori stabiliți in intrulă raionului acellui
centru.
Se escepteză de la aceste reguli vendătorii cu ridicata, cărora
nu li se
voru putea libera brevete de câtă de ciassa [a gradului ântâiii,
ori in
ce commună şi ori in ce stradă a acellei commune arii avea stabilit
e magasiile lorii, precum Sa disposatii la art. 47 din acesti regulamentă.
Art. 65. In recomandaţiunile ce se vorii face de către şefii deposit
elori
saii cassierii de judete, voră fi precisate totii d'uă dată Şi classel
e pentru
carii trebue să se elibereze Drevetulit vre-unuj debitantii, in urma
declaraţiunei ce va fi făcută, conformă disposițiuniloră art.25 şi 26 din acestă
regulamentu, precum şi pentru acei din tabloul modelti
No. 12, ce "lă
va inainta potriviti stipulaţiilori art. 27 din regulamentului
de faciă.
Art. 66. In casii de a se ivi contestaţii contra recoman
daţiunilorii

fâcute de şefii depositeloră sai cassierii d& judeţe, după carii
Sarii consiata că acelle recomandaţiuni maii fosti esacte, responsanilita
tea cade
assupra aceliora, carii au precisatii classole debitanţilorii prin
recomandațiunea loră.
În assemenea, cas administraţiunea centrale, pe basa constat
ărilorii
făcute, va elibera alte brevete potriviti classei ce ară merita debitan
ţii în
cestiune, fâcendă a li se ridica şi annula brevetele Vântâiii, pe basa
regulilori stabilite in acestii regulamentii.

Art. 67. Ministrul

financelorii

apreţiază

singurii

classele la carii

sunții recomandati a se regula orl-ce debitanți, şi in urma acestori apre-

țiări va putea modifica acelle classe, mărginindu maximulii şi minimul
ii
debiteloră la una din summele ce va socoti de cuviinţă dintre celle prevădute in lege şi in tablouli modelă No. 17.
$ 5
DESPRE, FRAUDE

Art. 68. In temeiul

SAU VENDERI CLANDESTINE

art. 20

ai legei

care

subordonâză liberuli

290

id

eserciţiă allu professiunei de tutungiii la indeplinirea

obligaţiunei debi-

tului, ori-cine va vinde tutunii, qigări sau tabacu, fă cu amănuntuliă, fiă
cu zidicata, fără a putea, justifica priutrunit brevetii in regulă facerea,
debitului, se va considera ca fraudatoră , va avea t6tă marfa sea confiscată şi se va suppune la uă amendă, equivalentă cu debitulă pe uă lună,
după loculii in care va, fi esercitatii acestii commercii şi la urmărirea
justiţiei ca inculpati de fraudă in paguba Statului.
La, aceeaşi penalitate suntu suppuşi şi acei ce voriu importa tutună,
qigări sau tabacii spre vendere, fără a posseda, brevete in regulă şi fără
a justifica, facerea debitului cuvenită.

Art. 69. Agenţii poliţiei administrative şi agenţii poliţiei judecătoresci,
făcendu-li-se cerere inscrissă de către denungiători, sunțit datori a da adjutorulii lori pentru descoperirea, fraudeloru denungiate ; 6ră de resultații

voră incheia indată unii procesit-verbală in numără intreitii, modelu No.
18, in presenţa, contravenientului şi a duoi martori, lăsându-se unulă delienentulul, după ce se va, assigura materialulii confiscații, altulu se va

da denunţiătorului, €ră cellu de ali: treilea se va predașsefului de deposită sau cassierului de judeţii, după care oprindu'şi uă copie, va ingriji
alu trămite la, administraţia centrală impreună cu cell de clasificare saii
estimaţiune, modeli No. 19, prevădutu la art. 70 ce urmeză.
Art. '70. Denungiatorii fraudelori (venderiloru ilicite), prevădute la
art. precedenti şi la art. 51 din acesti regulamentu, ori care ar fi cualitatea acellori denungiători, vori primi drepti recompensă uă treime din
val6rea, mărfei confiscată, 6ră celle-alte ducă treimi aparțin fiscului.

Marfa, confiscată se va clasifica şi preciui
pusă in communele urbane de șefulii

de uă commissiune,

depositului respectivi

com-

sau cassie-

rulii de judeţi, de primarului communei şi de unii debitanti brevetat
neinteresati ; 6ră in terguri şi in communele rurale, va îi „compusă de
primarul communet, de perceptoruli respectivii şi de unu cultivatoră
sait cunoscătorii de tutunuri neinteresatu.

Pentru clasificarea şi prețuirea ce se va face mărfei confiscată,

se va

incheia unu procesil- -verbali in numării intreitii, model: No. 19, din care
unulu se va preda, denunțiătorului, cellu-altii se va lăsa delicuentului,

6ră cellu de allă treilea se va opri spre a se trămite la administraţia centrale, prin şefulii depositului saii cassieruli de judeţii.
Cuantitaiea,

felurimea, şi cualitatea, materialului confiscată,

la clasifi-

carea ce'i se va face, voril fi regulate in moduli şi după preciurile ar&tate pe conira-pagini
in acesti articolii.

a, procesului-verbalu, modelii No. 19, menţionată

Materialulii confiscată se va depune in depositele Statului, decă, confiscarea

sar face intr'uă commună

in care se va afla şi uni depositi ali

Statului; 6ră dâca in communa unde sa efectuati confiscarea nu sar
afla uni assemenea depositii, materialulu se va depune la primăria communei.
Art. '71. Tâte lucrările relative la conliscări se vorii suppune la apro-

barea, ministrului de

finance

care este in dreptă a apregia şi hotărâ, cu

reserva art. 74.
Art. 72. In casi de aprobare a confiscării, tutunuli, tabaculiu sau Gi-

gările confiscate urmeză a se vinde prin licitaţie orală, in giua fixată prin
publicația ce se va face in Monitorulă oficiali, care licitaţie se va ţene

-
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numai in oraşulu de reşedinţă ali județului respectivi, in presenţa prefectului, cassierului generalii sai şefului de depositii şi a primarului communei.

Licitaţiunea rămâne

definitivă decă pregiulu oferiti de cellă din ur-

mă concurenti , va, intrece valrea totală, resultată in procesulii-verbali,

modelu No. 19, incheiati de commissiune pentru clasificarea şi estimarea, materialului confiscat,
licitaţiune.

care procesii trebue

să se aibă in vedere la

Lista de licitaţie se va trămite in originală de către şefuli depositului
saii cassieruli de judeţă la administraţia centrală; 6ră in cancelaria depositulul se va, opri copie certificată.
Când insă pregiulii din urmă oferiti la licitaţie

ar fi mai

inferiori

acellui prevădutit in procesulit-verbali de estimare allii commissiunit de
espertisă, atunci şefulii depositului sait cassierulii respectivi va inainta
ministerului de finance lista de licitaţiune, spre a se aproba sai respinge

după. apregiarea ce va, face.
Transportului materialului confiscati de la veri-uă
de reşedinţă allu judeţului respectivi se va plăti de
după fractulii modelii” No. 20, cei se va presenta
tea primarului care, in urma notificări ce ?i se va

commună la oraşul
cassierulu generali,
de cărăuşi din parfi transmisă prin cas-

sieruli generală sau sefului dopositului, despre aprobarea confiscărit, va
grăbi a face să se efectueze acesti transportă. Cassieruliiiinsă, pentru
descărcarea sea de summa plătită, va inainta indată acellă fracţii la ministerulă financeloră spre a ”i se emite cuvenitulu mandati pe lângă

care i se va inapoia acelli fracții ca actă justificativil.
Primarulu este obligati a se asigura prin garanţie solvabilă pentru
transportarea materialului intacti la destinaţiunea lui. Despre validiţatea
garanţiei primită de densulu, rămâne singurii judecători şi responsabile.

Art.'73. 'Termenulă pentru vânderea prin licitaţie a materialului confiscată şi a implinirii amendei se fix6ză până la trei luni cellă multă de
la data confiscării.
Art. 74. Dâcă deliquentulii nu va reclama contra confiscăriila tribunalulu județului respectivi, in sorocu de uă lună de la data, confiscării, acea,
confiscare nu va mai putea fi contestată şi disposiţiunile articolului precedentu se vori esecuta intocmai.

In casii de reclamare, hotărârea acellui tribunalii se va da celli multă
in termenii de dece dille de la data reclamării şi este fără appelii şi esecutorie indată după pronunţiarea ei.

Deliquentulă ce va fi reclamatii nu pote îi urmărită ]a plata amendei
şi a vândtrii materialului care ?i s'ar fi confiscată.
Justificarea despre reclamarea, sai cererea in judecată in termenuli
de uă lună, fixati prin acesti articolu, se va face prin infăcişarea recepisei de plata taxei judecătoresci pentru intentare de procesil.
Art.'75. După incassarea valdrei materialului confiscatii și a summei
amendei de la deliquentii, denungiătoruli sau deplin- imputernicitulii săi
este in drepti ca, ori-câtă se va putea, mai curendă şi nici-uă-dată mai
târdiu de câtii cu duot luni inainte de espirarea esereiţiului annului in
care s'a efectuatii incassarea acestori bani, să se presinte, la cassierulii

județului unde sa urmaţi incassarea, cu cerere espressă spre a îi se
libera, a treea parte ce îi sar cuveni. "pe lângă acâstă cerere, denun-
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ciătoruli va, alătura, atâtă proceșuli-verbalii de confiscare, modelit No.
18, cât şi de cell de clasificare, modelii No. 19. Imputernicitulii de-

nungiătorului iinsă va mai alătura pe lengă acestea şi
sată in reguiă.
Cassieruliu judeţului, în vederea actelorii citate a
şi a summei ce va, îi incassată din Valorea materialului
denunciătorului a treea, parte ce *i sar cuveni, care

mirea, banilor in josulii cererii ce a făcutil.

procura, sea legalilistei de licitațiune
confiscatii, va, plăti
va constata de pri-

Pentru descărcarea sea, de acestă summă plătită, cassierulii va trămite
indată la ministerul financelorii cererea denunţiătorului in originali,

spre a “i se emite mandatulii cuvenitii, pe, lângă care se va inapoia
annexată acea cerere, 6ră după primire, va ingriji să mai annexeze de
mandaltii procesulii- verbalii de confiscare, cellu de clasificare, lista de
licitaţie,

precum şi procura cuvenită;

cererea va îi fostii

d6că

făcută

din partea ver-unui imputernicit ca, acte justificative.
Art. '76. In casi când confiscarea, nefiind in regulă, nu se va aproba

de ministerului financelorii, saii când deliquentulii va rămânea achitati
prin hotărârea tribunalului, dată in urma, cererii in judecată, fii acestă
cerere făcută din partea deliquentulut, fiă din partea. ministerului de finance prin şefuli depositului sait cassierulu de judeţi, atunci totii materialulă confiscatii se va inapoia, cellui in dreptu, pentru a cărui primire
va certifica in josulii procesului-verbală de confiscare, unde se va, nota

totii intrunu timpi numărul și data, ordinului ministerialit prin care sa
respinsii confiscarea, sai numetulit si data, hotărârii tribunalului prin care

se achită deliquentulii. Acesti procesii- -verbalu, investiti astă-felu, se va

inainta la finele lunei de şeful depositului saii cassieruli de judeţii la

administraţiunea centrală | pe lângă

mensuale.

Art. 77.

tabloulă

de confiscări şi compturile

Debitanţii brevetaţi nu numai că

aă dreptalii,

ca

ori-carii

alții, de a exercita uă supra- -veghiăre assupra, cellori ce faci vendări
clândestine, d6ră se vorii bucura assemenea, în urma denunţiărilorii făcute de dânşii, şi de beneficiulă de a treea parte din banii incassaţi după

licitaţia, măriei confiscată.

CAPITOLULU UL
IMPORTAŢIA

TUTUNURILORU

STRAINE

ŞI

EXPORTATIUNEA

TUTUNURIL.ORU

INDIGENE

Ş1
DESPRE

Art. 78.

IMPORTAȚIA

TUTUNURILORU

STRĂINE

Impor tațiunea de tutunuri, qigări şi tabacuri de producțiune

străină este permissă ori-cărui cu plata taxelorii prescrisse in acestii articolii şi sub condiţiunile prevădute la. art. 80, 85 Şi 86 din acesti regulameniă.

Taxele lixate suntii celle următâre:
12 lei noui pentru una oca de tutunii de fumată de ori-ce qualitate, |
in foi sau tăiatii;
15 lei nuoi pentru una oca tabaci de ori-ce qualitate;
12 lei nuoi pentru una sută qigări de ori-ce qualitate.
Assupra, gigaretelori(qigări de chârtie),

se percepe

aceeaşi taxă ca
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pentru tutunurile de fumatu, adică de- 12 lei nuoi pentru fie-care oca ce
av resulta in cântărirea, lori.
Art, '79. Percepţiunea taxelorii fixate la, articolulii precedenti se face
de către vameşii cassieri ai puncturilorii vamale pe unde se vor importa
tutunurile, cigările şiş tabacurile străine, saii de către aceia ai biurourilori vamale din intrulie țărrei, in modulii prescrissu pentru taxele vamale in genere,
Art. 80. Şefii biuroului vamali unde se voră percepe assemenea
taxe voră deschide uă colnă intr'adinsă in registrul de vămuire, pentru trecerea summelorii incassate din taxele de tutunu, Gigări şiş tabacuri;

6ră în Dilanţele mensuali voru prevedea, aceste summe
rate de alle” importaţiunii cellori-alte mărfuri.

in totală, sepa-

Art. 81. Vameşii-cassieri sau şefii biurouriloră vamale suntă obligaţi
a se asigura deca, acei carii importă tutunuri, cigări şi tabacuri, in quantităţi destinate spre vendsre, posed brevetele cuvenite , prevădute la
art. 47 din acesti regulămentiă pentru vândătorii cu ridicata. In casit
contrarii ?i vorii suppune la plata in numerâriii a summei de 9,600 lei
nuoi, pentru debitului ce sar cuveni să facă de la depositele Statului pe
unii annii intregii, eliberându-le recepise din registrulu cu matcă sau,

la, casii contrariii, le vori lua uă garanțiă equivalentă cu summa

de lei

nuoi 9,600.

Pentru validitatea garanţiei, vameşii-cassieri carii ai primio

suntii

singuri judecători şi responsabili.
Art. 82. Banii ce se voră primi de la, importatorii citață la art. prece-

dentii, se vorii trece in jurnalului cassa banilori şi in registrulă de vămuire cu Observaţie, prevtddendu-se totii assemenea şi in bilanţulă mensualu,
fără a se amesteca in acel bilanţii cu summele trecute din taxele de
tutunuri, cigări şi tabacuri.

Art. 83. Importatori carii "şi vorii fi aquitatii debitele de la Diurourile
vamale se vori presenta, fără intârdiere, la şeful depositului sait cassierulu respectivi,

cu cerere

spre” a se libera brevetele

cuvenite ; 6ră

acesta, in vederea, recepisei vameşului-cassierii cele va îi datii pentru
aquitarea debitului, ossebitii de aceea a plăței taxei de importii, va midloci la, administraţia centrale pentru liberarea brevetelorii pe a cărorii
basă numai vorit putea, intreprinde commerciulu de vândători de tutu-

nuri, gigări şi tabacuri cu ridicata. In assemenea casi, şeful deposilului sait cassierulii de judeţă îi va inscrie in tablouli debitnţilorii tenendu.
compti de expirarea

termenului de unii anni,

după care aceşii impor-

tatori vorii fi obligaţi la facerea altui debiti pentru totii tempulti câtă
vorit mai exercita, professsiunea de vendători de tutunuri, qigări sai tabacuri.
Art, 84. In casii când vamesii-cassieri ară primi, in loculii sumei de lei
noui 9,600, uă garanţie solvabilă pentru a cărei validitate, precum sa
disposatii la art. 81 din regplamentulu de faciă, suntă singuri judecători
şi responsabili către thesauruli publici, voră inainta acea garanţie in
originală la şefulă depositului sait cassierulu judeţului respectivul, ca

acesta să facă a se implini debitulii prevădutii de art. 47 din regulamentuli de faţiă, şi apoi să midlocescă la administraţia centrale pentru libearea brevetului cuvenitii.

Art. 85. Passagerii suntii liberi a importa tutunii, qigări şi tabaci,

294.
precum şi cigarete (qigări de chârtie), pentru propria lori intrebuințarea, fără plata taxelorii fixate la art. 78 din acesti regulamenţii, in quan-

tităţile următbre:

Duot sute dramuri tutuni, de ori-ce qualitate in fol sait tăiați, saii in

qigarete (qigări de chârtie);

Cinci-deci cigări de ori-ce qualitate;
Cinci-deci dfamuri tabacii de prisati de ori-ce „qualitate.
Art. 86. Tutunurile, qigările şi tabaculii ce sarii importa in țeră nu-

mai pentru propria, intrebuinţare

a agenţilori representanţi al puterilorii

străine, suntii scutite de plata taxelorii prescrisse de art. 78 din acesti
regulamenți.

$ 2
DESPRE

ESPORTAŢIUNEA

TUTUNURILORU

INDIGENE

Art. 87. Exportaţiunea tutunuriloră de producţiunea indigenă este
liberă şi scutită de plata ori-cărei taxe vamale.
Art. 88. Exportaţiunea, tutunurilorii indigene dă dreptulii

exportato-

rilorii la restituirea taxei de 50 bani la oca. Acâstă restituire se va face
de către vameşii-cassieri ai puncturilori pe unde se vorii declara tutunurile pentru exportaţiune şi numai contra, unul titlu doveditorii de plata

taxei de câte 50 bani, care titlu este recepisa perceptorului , tăiată in re-

gulă din registrul cu matcă şi vidată de cassierulă localităţer.

Art. 89. Vameşii-cassieri Caril vori fi restituit exportatorului summa,
cuvenită de câte 50 bant de fie-care oca, pe basa titlului menţionatii la

articolul precedenti, vori frece acea summă la cheltueli, in jurnalulii
cassa-baniloru, și vorii opri titlul pe care”lă vorannexa de compturile loră
mensuale, ca, actit justificativă pentru summa ce ai restituit. Acâstă
summă insă o vorii trece, cu cuvenita, observaţie, şi in bilanțul lori
mensualii ce “li vorii înaintala administraţia centrală, pe lengă care va fi
annexatii şi acellu titlu sai recepisă.
CAPITOLULU IV
DESPRE ADMINISTRAŢIA "TUTUNURILORU
Art. 90. Administrațiunea, tutunuriloră fiind in atribuţiunile Ministeriului financelorii, se va alătura la direcţiunea contribuiunilorii indi-.
recte din acesti ministerii, 6ră actuala direcţiune a regiei tutunuriloră

şi serviciile dependinte de dânsa se voră desființa treptată cu regularea
compturilorii din trecutii ale regiei şi cu liquidarea operațiunilorii neces-

sari administraţiunei tutunuriloră, carii se vori ataşa la direcţiunea CONtribuţiunilori indirecte, atătii pentru serviciulă centrală câtă şi pentru
serviciulă esterioră, ce va depinde de dânsa, precum şi apuniamentele

acestori impiegaţ;: se vori determina, conformiă disposiţiilorii art. 27 din
lege, prinossebiţiă decretţii domnescii, după trebuința şi in limitele crediditeloru ce vorii rămânea disponibili prin desființarea” treptatăa direcţiei
regiei tutunurilorii şi a serviciilorii dependinte de dânsa.
Art. 91. Numărulă impiegaţilori necessari administratiunel tutunurilor, carii se vor ataşa a, direcțiunea contribuţiunilori indirecte, atât pen:
tru serviciulă centralii câtă şi pentru serviciulii esteriorii, ce va depinde
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de densa, precum şi apuntamentele acestorii impiegaţi, se vorii determina,
conformii disposiţiilorii art. 27 dinlege, prinossebiti decretii Domnescii,
după trebuinţa şi in limitele creditelori: ce vorit rămânea disponibilt prin
desfiinţarea treptată a, direcţiei regiei tutunurilori şi a serviciiloră depen-

dinte de dânsa.
Art. 92. După desființarea direcţiunei regiei tutunurilorii şi alăturarea serviciului ei la direcţiunee, contribuţiunilorii indirecte, ordonanciarea cheltuelilorii ce vorii privi la, acesti servicii se va face in confor-

mitatea reguliloră stabilite pentru celle-alte ordonanțiări de cheltueli, privi-

tore la, ossebitele serviciuri din ministeriulii de finance.
Art. 93. Se va face unit inventariii speciali pentru fie-care magasie.

In acesti

inventariii se vori

arăta cu desluşire,

numărul

bucăţiloriă,

boccelelorii saă tencurilori, după felurimea, Qualitatea şi greutatea lori.
Ori-ce eşire prin vândâre sei trămitere de materialu la alte deposite
spre asortare, se va inscrie dilnici totii in acellu registru, in uă deossebită partidă ce se va, deschide inti'adinsiă, după regulile stabilite in acestă
privinţă.

Magasia va îi sub induoită cheiă, din care una se va păstra de magasinerii şi alta de şefulii depositului respectivi.
Art. 94. Magasinerii de la depositele principale saii de classa [,
suntă suppuşi la uă garanţie hypotecară delei nuoi patru mil, 6ră in numerariii sai efecte alle Statului, de lei nuoi duot mit. Magasineril de classa II vori fi suppuşi la uă garanţie hypotecară de lei nuoi duot mil patru
sute, €ră in numerariii saii efecte alle Statului de lei nuoi una mie duoă
sute.

Garanţiile hypotecare nu vorii putea fi primite de nu vorii fi in condițiunile prescrisse de legi, pentru primirea unorii assemenea garanţii.
CAPITOLULUV
DISPOSIŢII TRANSITORII

Art. 95. Tutunurile indigene carii, la 12 Augusti 1868 se voră găsi
in fiinţă, fiă in mânile producătorilorii lori, fiă pe la neguţători cu ridicața, se vori suppune la plata taxei de 50 bani de fie-care oca, fixată
prin art. i din lege.
Art. 96. Commissiunile prevădute la art. 98 vorii proceda immediatii,
după 12 Augustii, la constatarea tutunurilorii din recolta annului 1867,
cu indeplinirea formalităţilorii prescrisse de citatulii articolii şi de art. 99
din acesti regulamentă.
Art. 97. Commercianţii debitanţi carii vori vinde numa! cu amănuntulu, sunti scutiţi de plata taxei prescrissă la articolulii 1 din lege, pentru tote tutunurile indigene ce ari posseda,
|
Art. 98. Constatarea cătimei tutunuriloră assupra cărora, se va, aplica,
taxe de câte 50 bani la oca, se va face in fie-care commună urbană saii
rurală de către perceptorii contribuţiuniloră directe, assistaţi de primaTulu sau de uni delegați ali săi. Aceştia, sunti obligaţi a se presenta
la domiciliulii fie-căruia possesoră de tutunuri, unde voră incheia, unii
procesi-verbalu, modelă No. 21, pentru resultatulii constatărilori ce
voră face,
Procesulii-verbalii ce se va incheia va, fi in numără

intreiţit din care
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unulii se va lăsa proprietarului de tutunuri, altulii se va opri de perceptori, spre a % servi de titlu la, percepţiunea, taxei,

eră cellu de all trei-

lea se va inainta, prin cassieruli respectivă, la administraţia centrale din
ministerului de finance, după, ce mai ânt€iii acellu cassieri “şi va opri uă
copie esactă care urmeză să "i serve la verificarea compturilorii perceptorului.
Percepțiunea taxei se va face in formele prescrisse de art. 14 şi 15 alle
acestui regulamentii.

Art. 99. Ori-ce tutunuri se vori dovedi ascunse sau lăsate tutungiilorii detailanţi in scopii de a se sustrage dela plata taxei se vorit supune
la, perceperea taxei de 50 bani, la a supra-taxei de alţi 50 bani şi la
amendă de câte unii leii nuoi de fie- care oca. Dispositiunile art. 7,8, g, 10,
11, 12 şi 13, din regulamentulii de taqiă, suntu aplicabilă in acestă casă.
Art, "100. Tutunurile, cigările şi tabacurile ce se voru găsi in stare
bună la inventorarea făcută, după prescripţiunea art. 31 din lege, se voril

deossebi și se vorii vinde pe la commercianţi tutungii brevetaţi. Celle-alte
insă carii 'se vori găsi in stare rea, stricate , se vorii vinde cu ori ce
preciii Sari putea dobendi, prin licitaţiuni publice şşi orală carii se vorit
tinea la locurile. şi dillele ce se vorii Chibzui de ministerulii financelori

şi in conformitatea instrucţiunilorii ce va da in acâstă, privinţă.
Art. 101. Ori-câte tutunuri, qigări și tabacuri se. voră mat afla in fiinţă
prin magasiile Statului, nevendute la espirarea, termenului de duoi aurii,

fixaţii prin articolulu 21 din lege, ministerulii financelorii le va vinde prin
licitaţiune publică şi orale, cu ori-ce pregii se va putea dobândi.
Aceste licitaţiuni se vori ţinea la locurile şi dillele ce se voră chibzui de
ministerulit financelorii, pentru care va da cuvenitele ordine instructive.
Art. 102. Iu plata “tutunurilorii vândute, fiă prin licitaţie, fiă pe la
commercianţii brevetaţi, se voru putea primi ori-ce efecte ale thesaurului
publici

cu scadenţe trecute.

Se vorii putea primi

assemenea şi ori-ce

efecte cu scadenţe “netrecute, dâcă elle nu vorii fi mai depărtate “de cât
ş6se luni, 6ră pentru dillele ce ară mai avea aceste efecte până la sorocul lori de plată, se va scădea din summa lori,

dreptu

scomptu,

opti

până la dece la sută pe anni.
Aceste scompturi se voră trece la venit cu observaţie de către cassierul respectivi, pentru carii "Şi va libera recepissa cuvenită. Efectele insă
se voră inregistra la intrare cu suma rămasă in urma scadenţei scomplu-

riloru, ast-felit adică după cum le-a primiti. La intrarea efectelorii căîre cassieria centrală le va insoci şi de recepissele ce “şi-a liberatu pen
tru trecerea la veniti a scompturiloră scădute din sumina totală, ca, să le
liberede recepisa cuvenită pe intrega sumă ce arit conţine acelle efecte.
Art. 103. In cas când tutunurile,» cigările şi tabacurile ce se possedi

de Stati: sarii vinde şi prin bună invoire, după cum sa disposatii la articolulii 30 din lege, ministeriulă financelorii

„ar chibzui

va determina

mai bine pentru regularea acestei vândări.

măsurile ce

j
i|
i

|

'
ANNEXU La ART. 2 DIN REGULAMENTY
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MobELY No 1.

DECLARATȚIUNE

Sub-semnatulă, ...,.......

locuitori din communa.....,....,

plassa (ocoluli) ...... „judeţul...

declari printracesta,

că tutunulă mei ce "l-am recoltati in annulă . . . . pe proprietatea . ....
....., Ce aparţine de commina..,... plassa .... judeţuli ......
se află in quantitatea notată pe contra-pagină, care in totală constitue
ocale ......... şi pentru care mă obligii la plata taxei de câte cinci-

deci bani pentru fie-care oca, conformii disposiţiunilorii legii din 31 Maiti
1868 şi alle regulamentului pentru aplicarea acestei legi.
Annuli
Luna

...

Communa...
SPECIFICAREA
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REGISTRU DE RECEPISA
MODELU NO 6
Annexii la art. 14 din reg.

No... recepisei ce s'a tăiatii de lângă acestă matcă...
No. .. jurnalului cassa banilorilin care s'a trecuti acestă
SUummă „ceea
oo...

Annuli ...... luna .......
Numele

şi prenumele

Qioa .. .. primirei.

persânei de la care sa

banii şi “i s'a liberati recepissa

Summa totală ce s'a primiti ........
Semnătura
No...

primiti

............

cc.

primitorului,

recepisei ce s'a tăiatii de lângă acestă matcă...

No... jurnalului eassa banilorii in eare s'a trecut acestă
SUMĂ ceea

Annulă ......

luna .......

diua . . . . primirej,

Numele și prenumele personei de la care s'a primiti
banii și "i sa liberatu recepisa ............Summa

totală ce s'a primiti

Semnătura

primitorului,

No... recepisei ce s'a tăiaţi de lângă acsstă mateă...
No . .. jurnalului eassa banilorii în care s'a trecuti actstă
summă,

Annuli ......

luna...

Numele și prenumele

persânei

banil şi îi s'a liberati recepisa

Summa

diua ... . primirei.
de la eare s-a primită

totată ce s'a primită

Semnătura primitorului,

uzi

E.

D IRECŢIA CONTRIB. INDIRECTE. -— SERVICIULU TUTUNURILORU

LEI

Transportulă din urmă.........

303

131
AUVOala

VWWNS

Snaoua v 39)

"RIE0,l

“030 LadaDăăd

* * “myuourern
dea up 9 “ae sp pynjaasad upuseo
ur “200 910-2y 9p jueq 08 ayyo op exej-eadus uq

- nyereroop Ile ajsed nymnur peru
JISRĂ 200 9120-24 2p No IL 87şo ap epuome uiq

08 e nyereroap l[uunyny exe

euurns
eţe

urg

*800 9p 1Ueq 09 E RIO] RyeIEID
-op nioo oysed unu era pepe jn[nunpny exe ur
j»*"e00 ep mutq

39[ 9p

1 9p
esserd
nrmjopnf * *

ia

ANNALINEA VINLYN AVS VHIVOIAIDAAS

ee:

itte

e OR RR

iz

Ange uanf * * * * "ON
3S1da231 * * * " "ON

Bropueq essto

MBunuuroo pype naodeored ppnyeuuuos-qug
VSIdID2U

1 A109Rp
go pogaoo

| “en

We

:usof peur 9p eoreoyroods gdnp : *----"
Mea
UI no >bos mu

nud

n...

* * “uni” * * pinuuy

PNAYAANPEOEPN AIE Pip

“a

1a71
AAVI=a1a

YWWOS

Snaoua v ao

n"

Are301
ee"

up

“MAO LdaDăăd

ppuomepn 3

e

12

9 :3ae ep ninboaaad ns
-"20 u “00 8It2-ay 9p pueq
vs ago ap exe-ezdns ug
""""""“nyezeroap nr[90 oysed
puur pui 2315831200 a1to-oy
op no[ 1 9)g0 9p epuaure urg
"00 ap pueq 08 e n707
RYEIE[29p M[[92 97s9d ny[nru
leur pyepye nlnunyn3 2X2)
Pnarrerirt%*-0200 9p IU0q 09 ua
E
N yeIZLASP ru[aunțnș 2x27 uig

aaa

: sol ui ap aatoypals ginp
"191 6p CUuns "ul NIoapos

“au-( 'e[ ap Mud uz 20 No
||_oo “""“urajopnf
*""essnard "*""rounu

-U02
Ațe
RIoulsored u[nyeumues-quş
VSIdIDUIY

"pI0ŢLu
-eq esseo
mmreuzmf
aan
ON
031 "ON
9309aŢpul 'AŢauoo eriosara

“a

131

AUVI-a1a

VWWNS

Snaoxav 29

CA 7230,

up

“DO LaăD aaa

pnereneeeems-* pyuaue [n 801

ws

ego

ap

exey-eadns

na

,

(Î—

ura”?

9 “ae sp npnbaaerd uns
-29 ur“90 91to-ay 3p jud

>

r-“yesejoap nioo aysed pyrnu
|reu ISRA 290 8It0-0y 9p
A9[ 1 90 op epuout ui
"290 9p mutq 0$ e 40
HYeLU[90p N[[82 8758 nyţnur
[eu AȚege
n [nun
2x27 Ur
pene
990 9p puuq ps e
0)81e[o8p mrnunyn ext) ul

|

u8eoyroads mulup
"ur
p1oapos

Aaa

:usof ju ap
""I0L 9p emuns

“291

"“""oN

......c.... ON

mure um

-q esseop

FSIJIDZUI

&.402P

ă

VIOȚu

"DU-C er ep nymral we 20 noyr
|l-zeo """"upujopnf
“eSse[d
""""raunul
-UI09 WI[e Waoydaozred nnyezuuros-qng

„conaaaae nm
reneccetunj

dA

£

““““anuuy

9709IŢpur -Aaquo2 aţioaald

N
e
ca

-xod nnqesuodsaa 87sa aro

1...

........|

nxjuod

9p

guuwuns

Ul foxe)

a[jaoe

nuad

*

"0"

NIȚe PYoNq

nyrqosso

oțet

pun ap pudosur

up"

est

“rUBAU09

"oN

pippo"

"jounț

ur Rnunin? 2DIP j$e RIoqy sa

"BUNUILU09 193599 JBupuuId

“AN nmumos 310d 32 pIN20[ E[ 9unISsTuIIa d 47590 Ul GIIQIOA CINIOANO 8067 PA 1%, ppunye *nţaxodea
Ies 15 DHIQIOUNU UL XE) mpndeorod y JE,s nu puzo pst0 uj (1
“prţueaeă sn peuinu 1,000[ Ul MEN

19]

“XOLdADdAd

“ “mo

EA LpApun EHOdsută) NIe 1$ “predare nsns eoyeuenb

eee

nmțopnf

m"

rr se.

e esserd

essepd

eee

1000000

9UnUIUIOD

up91 "e el NX9UUY

* CL 90B9

7

€ p[nyeuuas-qns

Dna

oa

e

goana

DUNŢ

e

Pe

** gounvuuuoo pile n103d3913d

poet

(vro4) ANNISSIWăHd

00110"

'Nusurem3aa

pmfopnțr

ON qus
-9291 I$ RyeLaq ES 1, 9122 DIJU8d “(pHUaAna PX2) 9p INMoSY eoreinfisse und 1$ * * * pnuue * ** * jounţ [le ** up"
“9re2YU34 9P RIEQIBA-juns92501d porproyour ud assuosoad apn8a1 pnupdopul t,s “Rdugy 27 oxere[29p Jn1R9 e pdnp 1 punuuuroo
a[ed90osp eayenyuenb opiu gand e o1ds “pr5ey op eounssruu8d pyeroqya
335952 2 RYeMOD8I 21E NI, 22 Nnunny up"
eoromd
mure-, *898x new 1€ up fRIopanun3n3 exdnsst J8a] eaxeoude nnusd jnpn3usure[n33x pre 91 "EN 'H1e pionuniisodsrp
3p MINORI es mu 99
wa 15

J19192 own

"E "ON RI9POW

305

a

sd

No.

8,

3

o

Model

9

e

nINA

3

. =
N 9

&a ||

9

=

: 2

=
ae

TABLOU

son

-:

BA
o 3

Za

23

ȘI

=z
sa

£

[82 aysed 0/sT 2

2% || nsunțe ear exe
*

|['avrnu mau

|'5

aeye

“NOL XV
290 9189-94 op *q| =

& || 09 e nuoaos
jeIe[29

|

p mnaunyny

z

j
BIPOYHA

NI

21 Byege nropiemuen

|E

VELVII1VLOL

23
Z

E

lleaejnavnb asad

2 3 [| 1nooos “ere.oap |]

| =

8
.

.

[nreroL | „€

RVea1e[09p

290 9189
-2U 3p “9 03 wo)

n,

z

x pa

a SÎl__ VUNanY

>

m.

,

|

motmair peur usgs |—
loa 81t9-0y najuod] =z
Ze || nor nun apoap |

2 $

a

ps

= 3

Se

Ş

|[odoozad as

% ||rorotuuns

ă,
3

2:

|,

[22 east 0/ogr tr

3

O iza
3 5

Ea
3.

ta]

[|-uad nar 1 ao ap] -€

Z [| -au
oo um
mueq ap |

„E e

5 ae

|

Îlnomaur zeu nuse3

100008 steteţo8p |»z
NAN VXYIL NI

Sah

&s%

ere

||eareimuenb aysad] -2

* || -ay ap meq

SEA

= 7
Sa

|:5

> INDLOL VXVL NIC
K
200 8129
=

s sa

SE

”

ta [Insunfe neu areal a
A
= || ala zeul ayeye —

pg

2

YIYLOL VENOS

||__BUNARY NI
290 919

a &

538
5" a

8 9

ee

PR

pp

ANNIAL

aa

$Ş

IN TALNVIyvndaa

Ars

INTNIV LAIIdOIA

ATARNONAUd IS ATARAN
N
aNIUO

ag

:

S

= 5 |l-ay ap ueqos ||
22 || pyooos “ye.e[99p

2859
: d a

3

APR

E

a !| ao 9129-09

Fa Ş

ard

29%

0

ALINIĂd VS 39 2

„||

-9

Sao

2
=

——

5.

gr?
9 Ş

RAMAI

ZLIIZ4IQ

VILE I5 “N

o

93

a

:e

= 5

gag
3 o

a

BUVO-YII AULNadA
LVUZarIă VS 29*4393

s Ș

sEz.
a 5 e

E

VAUaSa0

49

e 03

o ra

NYa aa auaaNnasaă|3

as

„

Annexii la art. 18 din regulamenti.
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ANNESU LA ART, Al DIN REGUL, MODELU No, 18

No...

PROCESU-VERBALU

Sub-semnaţii, agentulă depositului de tutunuri
din . ee eee ase ŞI
agentulii poliţiei ........ astă-gi la .. . annulă
18... in puterea art, 39,
49 şi 41 din regulamentulii pentru aplicarea legii
assupra tutunuriorii, din
31 Maiii 1868, am procedată la incheiărea şi
sigilarea prăvăliei D-lui...
ce o are în communa...... strada..... No... în
plassa, (ocolulii)..... judeţulii

„ + = + + Pentru neach

itarea debitului de lei nuoi......... ce datoreză
Statului
pe timpulă cât nu ?și a indeplinitii indatorirea de
debitantii,
Pentru acestă sfârşită s?a incheiată procesulti
-verbal

de fagiă, prin care
se constată toti-d'uă-dată şi quantitatea şi feluri
mea materialului (mărfei
şi

objectelorii), afiată şi rămasă in prăvălia ce
s'a inchisti Şi sigilată, preCum urmeză cu anume in nota făcută pe contr
a-pagină a acestui procesiiverbalii, unde am sub-scrissii assemenea
ca şi mai josă.

Acesti procesii-verbalti se va inainta ministerului
disposiţiunilorii prescrisse de art, 42 din regulament de finance, conformi
ii.

Agentulii fiscali,

Agentulii poliţiei,
Debitantulii.

.
.
ANNEXU

LA ART, 55 DIN REGUL, MODELU No. 15,

TABLOU
De t6te actele provisorii eliberate de Ja deposituli
de tutunuri din .....
in luna... annuli ,.. . şipredate debitanţilorii brevet
aţi, pentru a putea
vinde tutunuri, gigări şi tabacuri la bâlciuri,
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ANNEXU

|

JeRvicruLu

LA ART, 54 DIN REG. MObELU No 14

ȚurunuLui

„Deposituli din . . . .
Annuli 16 ....

ACTU PROVISORIU
In urmarea declaraţiunii făcută şi înregistrată la No......... Du...
din communa.... plassa (ocolul) ..'.........., judeţulii
îs
ee. care possedeză brevetul No.........din....... ..
annulă 18,..... pentru libera esercitare a professiunii de vângătorii de tutună, gigări și tabacii in communa ...... n.
unde 'și are stabilită

acestii commerciii, este liberi

totii-d'uă-dată

a vinde tutunuri,

gigări şi

tabacii la bâlciulii (Ermaroculii) ce se face la ............... plassa
înece eea sasa judeţulă ....
pentru
..
diua..
de....
.......
..

din annulă curentă,

pentru care,

contormii

disposiţiunilorii art. 52 din

regulamentii, a făcutii debitulă suplementară de Isi nui, ...........
pentru fie-care di a bâlciului, după cum se constată şi in facture sub No,
cn... Gin
18... ce ?i s'a predatit,
precum şi din

recepisa cassieriei de .........

sub No....din

.,.,......

ce îi s'a opritii de sub-scrissuli după regulile ce există,

18...

Pentru acestii sfârşitii, 7i s'a datii acectii act care, conformii prescrip
țiuniă art. 56 din regulament,nu este valabilă de câtă pentru pers6na
pe

numele căreea s?a, datii și numai pentru bâlciulă sus citati şi pe timpulii
duratei acestui bâlciii, după care apoi ni] va inapoia.

Șefuli, depositului,

==
L. $.
( ao)

Comptabilii,

1. Se va trece numirea commune!
sai a locului unde se face bâlciuli.
2. Se va trece giua sărbătorei pentru care se face bâlciulti.
Acestii actii s'a vădutii de noi prefectulii județului ..,....... a...
astă-gi [a ,... 18... . şi trecutiila No..... altă vigei .

Prefectă,

actele provisorii eliberate de la depositulu
din...
aa... in luna......... annulă.... „.„
_brevetaţi, pentru a putea v i nde tutunu
ri, gigări şi tabacur i la bâlciuri , carii [N acte
.
posiţiunilori ali iatului
2 dela art. 54 din regulamentii.

De

Țasrou

ANNEXU

y

DIFERITE

OBSERVAT ȚIUNI

LA ART, 65 DIN REG, MODELU

NO, 16

Şi predate debitanţiloră
s'aii vidatiu conformă dis-
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[Ilfovii

ŞI COMMUNELE SPECIFICATE PE ACEST
E
CATEGORII DE MAI SUSU

za

lE
la3
3 D

a Da

a

TERGURILE

E2utna

ÎB-de-Ara Mehedinţi

[Olteniţa — [ilfovi

Burdujeniiț Botoşani
Stefănesei
-

Frumușica,

Bucecea
Dumbrăy.
Lespedii

Pâșcanii

»

»
>
[Suceava

n

Ruginoasa

»

Bieazu

>»

BuhușoaiajNemțu

Bozieni

Băilesci
Bechet
Pleniţa,
Cetatea
Tuguiatu
Dăbulent
Islazu
Leu
Redec

Moinesei
Căiuțul

Părineea
Glodurile
Valea-Rea

Onişeanii

>

fDoljiă
»
»
»
[Buztă
fRomanaţi
PP
»
»

[Bacăii
»
>
»
„

|Romanii

813
ŞI COMMUNELE

SPECIFICATE

PE ACESTE

ORAŞ E, TERGURI ŞI COMMUNE DE GRADULU 1V

JUDEŢUL
U IN CARE SE
s
AFLA CELLE DE GRADUL 114

ȘI3 COMULU III

PATRU CATEGORII DE MAi SUSU.

Domnesci
Băcesci
Bara
Panciu

Agiudă
Domnesci
Nămolosa,

Nicoresei

=
S
ES
3
JUDETUL
U IN CARE SE
2
a
= MAFLA CELLE DE GRADUL IV

TERGURILE

JUDE TULU IN CARE SE
AFLĂ CELLE DE GRADUL!

ORAŞE3 DE GRADUL II

ORAŞE DE GRADUL |

o

ORAŞELE,

JUDEŢUs IN CARE SE AFLA
CELLE DE GRADULU 1

eee

oo pa it

i

ac

e

pet

nURMARE.“

moara

3

mamaaco a

ORAŞE, T ERGURI
MUNE DE GRAD

În

Putna

»

»
n
>

cut

P.Tureului
|ivesti
Găicena,
Puţenii

>

Stănesesei

Colonesci
Cutalbi
Golăsesci
Poltesci
Vlădesci
Beresci

Drăguşani
T.Pechea
Poesci

Plopana
Murgeni
Pungesci
Negresci
Codăesei
Borosesci

Fâleiulă

>

Tutova
2»
bz]

Vasluii
»
»
»

Fâleiulii

Urzesei

Rădueăn.
Hoceni
Gugesei
Docoiina,
Podu-l6i
Sculeni
Tibana

NB. Tâte celle-alte commune rurale carii nu sunt eiYolarii
determinate in acestă tabloi, vorii fi asimilate dup Căminăre.
Dimacheni

populaţiunea, şi importanţa commergiului ce se facelPoenile

intr'insele, cu celle de gradulii ali patrulea. VEngă-[Socola
torii cu ridicata ortin ce commună arii fi se consideră|b20Y&
Vâleovii
ca făcândii parte din communele de

parţină la classa 1 a acellui gradii.

gradului 1 şi a-

Tuzia
Nicolaevys.

Cahul
Ismailtă
>
»

314.

Annexi

la art. 69 din regulamentii, Model

No. 18.

PROCESU-VERBALU.
Pentru contravenţiunea deliquentului, „....,,... domicil
iatii în
eee mana eee na assupra disposiţiunilorii art. 68 din regulam
entii
pentru
aplicarea legei assupra. tutunurilorii din 31 Maiii 1868.

Astă-gi la...

annuli 18...... sub-semnaţii , .

eee.
. + în urma denungiărei făcută de D......
muna .,....... șiin virtutea art. 68 şi 69 din regulamentul
mai susii, amă procedat la cercetare şi am constat
aii celle
contra pagină acestui procesii-verbală, unde amii sub-sem
natii
Declarămii deră că faptul susii numitului deliquenti,
este
contra disposiţiunilorii legei şi alle regulamentului, Prin
urmare

68 și 69 din regulamenti,. sub-semnaţii

am procedatii

.. din comce s'a citati
relatate pe
assemenea,
uă fraudă,
pe basa art,

totă-d'uă-dată

şi
la luarea măsurilorii cuvenite spre indeplinirea lori
precum urmeză, notate
in rubricile respective de maj jos :

Numirea felurimeloră și eâtimelorii tutuSUMMA
precum și loculă unde se află, depusit | DECISĂ. DE axenoă-

nurilorii, gigărilorii şi tabacului confiscatii
spre asigurare.

Lei

B.

OBSERVAŢII
PURA

.

TREBUINTŢA
eg:

Acestii proces-verbal s'a incheiati in numără intreită,
din care unul
s'a datii deliquentului, altulii denungiătorului şi cellă-al
tii pentru depositulă de tutun .....,....
Sub-scriși.

315:

Annexă la art. 7o din reg. Modelii No. 19.

PROCESU-VERBALU.

Communa

........

Sub-semnajii ce compunii

commissiunea de clasificare pentru

tutunu-

rile ce se confiscii; astă-gi la . . .... alle lunei ......annuli ...,...
- «+ procedândii la. esaminarea materialului confiscati de la D-li ,....

în... „+... prin procesulii-verbală de confiscare No... ce s'a in-.
chefatii la... alle lunei ..........
„anul...
in
urma, denungiărei făcute de D.,.........., "din commina ,...,..
mese PIaSsa ec cc
cc... județulă
cc...
am
constatat că este de qualitatea notată pe contra-pagină şi în câtimea de
........

...

„n...

....

......

.... .

cc...

..

.

.... .

.

.

.. .. .

.

oase eeeee e Precum se not6ză acolo, sub-scrişii deră făcândii estima-

jiunea cuvenită,
e
declarămii că totala quantitate valoreză summa intregă
de lei............
e ....
.
. emana
a...
cc... „ precum s'a, specificatii inîn “dosulii acestuia unde am sub-scrissii

assemenea,
Acestii procesii-verbalii s'a, incheiatii in numării intreită, din care unul

Sa predatii denungiătorului, cellă-altii deliquentului, €ră celt de alli treilea Spre a. se trămite la administraţia, centrală de șefuli depositului, după

e 'şi va opri uă copiă in cancelaria sea.

Semnaţi. |

3.6

(Urmare). Annekii la art. 7o din regul. Modelit No. 19.
ad
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Iaca,
Orta
Chârii
Cua lit. |
»
l
a

Tutunii românese
stmînţă turcă
idem
idem
'Tutunit românesc
sEmînță indigenă.
idem
idem

Cigări
idem

Havan
»

N

Diverse

n
>»

n

Tabaciă
idem

Felurimi ce nu
suntii prevădute
mai susii, insă:

Semnaţi

Notă.

Mai josi se

va

pune sigiliul depositului.

Quantităţile şi felurimile mai susii notate »primindu-se
la depositulii . . . S'aii trecuti intoemaă în registru modeli No... „în fila No...
Șefulă

depositului

n

Sha?

Comptabilă

În...

3l?

Annexii la art. 72 din reg. Modeiii No. 20.

Primarul comunei... .

FRACTULU
(Serisorea, de incăreare

şi transportare).

Domnule cassierii generalii ali județulii.
Astă-gi la... . alle
fractă anume ......
am încărcatii şi trămisii
ce s'a confiscati la. .

lunei..... annulii .... . prin aducătorulii acestui
din communa ...... plassa .. . . judeţulă ....
in primirea D-vostre, quantitatea de .........
.. ale lunei . . . annulă ,.. cu procesulti-verbalii

No... de la D.... domiciliată in communa . . . plassa . , . judeţulă .....
Pe contra-pagină a acestui fracti s'a specificatii cu anume materialul
confiscatii, care în total constitue greutatea sporco de ocale.. .......

mm

aa .. precum se arctă şi acolo.

După primirea luf in bună stare, vă rogi, să bine-voiţi a plăti susă numitului transportatori câte. .... in cursulii monedei nuoi, pentru fie-care
sută de oca care, de primirea, banilorii, va sub-scri în quitanța de mat josă,

cră mie veţi avea bună voință ami răspunde de resultatulii predărei mate-

rialului, spre a putea să inapoiedii garanţia cemi-a depus-o.
Primarulti communei,

QUITANCIA.
Am primitii de la D. cassierii generală de . . . summa de lei nuot ....
ce mi s'a cuvenită pentru materialulii ce am transportati, după conţinerea
fractului de fagiă.

Semnată .... Annulă ...luna....iua .... communa,.......
No.

Annexă la art. 98 din reg. Modelă No. 21.

Ann...
Luna...
Dios...

Communu, .....
PROCESU-VERBALU.
Sub-semnatuli, spre indeplinirea disposiţiiloră art, 9ş şi 96 din regula.
mentulii pentru aplicarea legei assupra tutunuriloriă din 31 Mai 1868 şi în

virtutea art. 98 şi 99 din citatulii regulamentii, procedândii astă-qi la . . .
ale lunei . . . annuli .... la constatarea tutunuriloră din recolta annului

1867, am găsită in ființă la D-nuli ..... din communa .. .plassa ...

județul ......

quantitatea de ocale

.......,

tutună indigenă, pentru

care urmeglă să plătescă taxa legiuită de câte cinci-deci (50) bani de fiecare oca,
Acestii procesă-verbalii s'a incheiati intreitii, dându-se unulii proprieta-

rului de tutunti, altulii s'a opritii de perceptorulă...... cră cell de all
treilea spre a se inainta, prin D. cassierii generali allă judeţului

administraţia centrală, după ce 'și va, opri uă copie esactă.

Perceptorulă ........ Primaruli,

LECE
PENTRU

IMPOSITULU ASSUPRA BEUTURILORU SPIRTUGSE!)
(1-8

6 7)

CAPITOLULU 1
DESPRE AŞEDAREA TAXELORU
Art, 1. Tote băuturile spirtu6se notate mai josă, aşedate in vase sai
in butelii şi date in consumaţia din intru, sunții suppuse la taxele ur-

mătbre:

1 lei de fie-care vedră de rachiă
clusivu;

de uă tărie până la 16 grade in-

3 lei de fie-căre vâdră de rachiii şi spirtit, de uă tărie de la 16 grade

până la 30 grade inclusivi;
4 lei de fie-care vedră spirtii de la, 30 grade in Susii;
2 lei de fie-care vâdră de ere.
Berea de luxi, importată din străinătate, rămâne supusă la taxa
de import, după care va, avea drepti de circulaţie.

Gradul prin care se constată tăria rachiurilorii este acela allă lui
Wagner, luându-se de basă temperatura de 14 grade Beaumur.
Capacitatea unei vedre este calculată pe 10 oca şi fie-care oca 400
dramuri.

Beuturile aşedate in butelii se calculă după mărimea buteliilori ce le
conţene.
-

Art. 2. Sunti esceptate de darea coprinsă mai susu:
I. Btuturile de luxi şi liqueururile ;
II. B&uturile de ori-ce natură şi cualitate ar fi, carii suntii destinate a .

se esporta;

III. Băuturile ce călătorii vorii avea, cu ei, pentru propria lori trebuinţă, pe câti acestea nu va trece cătăţimea de. 1*/, oca pentru fie-care
pers6nă.
1) Acestă lege și regulamentulii ei care urmâdă după condițiunile arendărei veniturilorii spirtudselorii, impuni primarului sareina, de constatări, percepțiă, membru in comnissia ad-hoc, ete., 'Trebueseii deră bine studiate de dânşii spre a nu

comite errori în lucrările ce li suntii attribuite.
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CAPITOLULU II
DESPRE PERCEPŢIA TAXELORU
Art. 3. Taxele coprinse la art. 1 se percepi

in foloculii tesaurului la

intrarea in communele urbane sai rurale, unde sunt destinate a, se da
in consumaţie, de uă dată cu taxele ce se perceput in folosuli communeloră.
Art. 4.

La communele

unde venitulii

taxeloră

communale

assupra

băuturiloră arățate mai susi se administră in regie, agenţii communa
li
vori percepe şi dreptuli cuvenitii Statului, €ră in communele unde
acesti veniti! este dati

in intreprisă,

guvernulit

este autorisatii saă a

administra, acestă venitit in regie sai alti da in intreprisă

cu taxele communale.

de uă dată

Pentru strengerea acestori taxe, sai prin regie sai prin intreprisă ,
guvernulă va putea dispune de uă remisă până la maximumi de 5
la
sută assupra venitului acestui impositii.

Art. 5, Taxele fixate la art. 1 se vorii percepe şi assupra băuturilorii
ce se vori vinde in ori-ce stabilimentţii isolati de commună, precum:
hanuri, cârciumi, mori, precum şi în bâlciuri.
Perceperea, se va face de communele
găsescu menţionatele stabilimente.

in a cărora,

circumscripție

se

Art. 6. Pentru băuturile carii trecii printi”uă commună urbană
sail
rurală in destinaţia unei alte commune saiă pentru a se exporta,
se voru

observa regulamentele privitâre la libera trecere fără a fi
supuse la aici
uă plată,
Art. 7. Proprietarii sai chiriaşii de hanuri, cârciumi, mori
sait alte

stabilimente menţionate la art. 5,' sunti obligați a face declaraţia
lori
pentru ori-ce quantitate de băuturi supuse taxei ce aduci, şi nu le
poti
descărca mai "nainte de
communali.

a, se fi făcutit

constatarea

de

către

agentulii

CAPITOLULU III
DESPRE CONTRAVENȚII, FRAUDE ŞI PENALITĂȚI
Art, 8.

Suntă supuse

confiscării şi unei amende

de la 200

1,500 lei t6te băuturile carii Sai adusi intunii chipii fraudul până la
osi spre

a se da in consumaţiune, fără să se fi plătitii taxele cuvenite.

Art. 9.
penali :

Sunti supuşi penalităţilorii

prescrisse de art. 141 din codulii

I. Agenţii Statului saii communali carii arii implini taxe mai
mari de
câtu celle hotărâte prin tarife (art. 1 allă legei de faqiă);

- II. Agenţii carii au midlocitii a strecura, fiă prin rea credinţ
ă, fiă prin
vegligență, băuturi pentru carii arii fi trebuiti să se impline
scă taxe.

Art. 10. Suntii de drepti insărcinaţi cu confiscarea băuturilorii şi a

vaselorii ce conțne in cguse de fraude constatate prin formele prescrisse
prin legea de faciă:

pă.

I. Agenţii contribuțiunilorii indirecte carii primescii uă 16fă de la 150
lei in
susiu şi primarii communelorii urbane şi rurale;
|
UI. Toţii agenții insărcinaţi cu incassarea veniturilorii
directe;

TI. Sub-prefecţii şi polițaii; aceşti agenti potii face conliscări şi
afară
2
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din circumscripţia reşedinței lorii, cu indatorire insă de a trămite tote

actele şi productele sequestrate: agentului locali celii mai apropiată de
locul confiscărei.
Art. 41. Ori-ce confiscări in materie de băuturi spirtuose nu se potii
face de câtă in urma unui procesii-verbalii sub-scrissii de agenţi, pro|

prietaruli mărfei saii representantuli săi şi cărăuşuli.

Cână proprietarul mărfei sait representantulii săii nu voril voi a issai vorii fugi, procesul-verbal se va iscăli de duoi marturi, men-

căli

tionându-se despre fugirea, cellori dântâii.
Art. 49. Prin procesuli-verbali se vorii arăta:
[. Qualitatea gradelorii şi quantitatea, găsită in contravenţie;
II. Numele, prenumele şi domiciliulit proprietarului mărfei;
III. Loculii unde, saii băuturile sequestrate şi in a cui păstrare suntți
date;

IV. Luna, diua şi ora când s'a incheiati procesulu-verbalit ;
V. Numsrulii articolului din lege pe care se intemesză confiscarea.

Art. 13. Ori-ce băuturi confiscate trebue sigilate de agenţi şi de proprietari, când aceştia nu arii voi, primarul locali va indeplini acestă

formalitate.
Art, 144. Procesele-verbale carii nu arii fi făcute in formele prescrisse
prin art. (2, sunti lovite de nulitate, şi agenţii carii le-aă făcută rămână

responsabili către Stati şi proprietarii b&uturilorii.
Art. 45. Procesele-verbale de confiscare, date in formele prescrisse

-

art, 12.

Art, 46. Acellii care ar voi să annule procesulii-verbali de confiscare
sub motivulii de falsificare, se va adresa către tribunalulii locală prin declaraţie inscrisi şi sub-scrissă de sine in pers6nă, sai prin deplină impu-

em

Autorităţile nu vorii putea admite in potriva proceselorii-verbale alte
nulităţi de câtu acele resultate din lipsa formalităţilorii prescrisse prin

ae Garza PIE

mai susii, formâză probă până la inscripţiunea de falsificare.

terniciti: in regulă.

taţie, se vorii plăti de vinovaţi.

“Statul nu răspunde pentru nică uă daună intemplătore ce Sar ivi in
tempulii sequestrărei.
Agenţii singuri sunti r&spundători pentru daunele ce sarii intempla numal din causă de negligență.

Art. 48. Proprietarii băuturilorii sunţii responsabili de faptele factoriloră, agenţilorit saii slugilor loră, in ceea ce privesce faptele confiscărei și amendele la carii suntă supuși.
Art. 19.

T6te procesele-verbale de contravenție şi confiscări se

vori

inainta in originală commissiunei ad-hoc chemată a decide in termeni
de 3 dille cell multi! de la primire.
Pentru verificarea causelorii de contravenţii fii confiscări se institue
in reşedinţa districtului uă commissiune ad-hoc compusă de cassieruli
generali, primaruli şi ună delegati all prefecturei.
Art. 20. La casi de nemulțumire din "partea deliquentului, elli

rome Deore pir
«Pra

face de agenti pentru confirmarea procesului-verbală.
Awt. 47. Cheltuelile provocate cu conservarea băuturilor in contes-

i

Recursulii se va face in termeni de 8 dile de la notificarea ce i se va
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pote face recursi la ministerul

de

finance

in termeni de

10 dille de

la notificaţia ce ?i se va face de decisiunea commissiunel.
In contra, decisiunei ministeriale recursul la tribunali "i este liberi,
fără insă ca acesta să potă amâna aplicaţia decisiunei ministeriale.
Art. 21. Doveditorii băuturilorit supuse confiscărei ati jumătate din

val6rea producteloră
cu licitaţie.

confiscate, constatată prin resultatulie vândăriloră
DISPOSIŢIUNI

Art. 22.
mulgare.

Legea

se va pune in

GENERALE

aplicaţiă

duoă

luni după

a ei pro-

CONDITIUNI
PENTRU

ARENDUIREA

VENITURILORU

IMPOSITULUI

ASSUPRA BEUTURILORU SPIRTUOASE, PE ŢERMENU DE TREI ANNI,
CU INCEPERE DE LA 1JANUARIU 1871 PANĂ LA 31 DECEMBRE 1873.

Art. 1. Taxele

ce adjudecatarele este in dreptă a percepe,

celle fixate prin art. 1 allă legii din 20 Aprilit 1867, insă:
Lei

i
1

sunti

bani

37 De la fie-care vEdră rachiii de uă tărie până la 16 grade
inclusivi.
11 De la fie-care vâdră rachiii şi spirtă de uă tărie de la 16
grade până la 30 grade inclusivă.
48 De la fie-care vâdră spirtii in tărie de la 30 grade in susă.

14 De la fie-care vâdră bere.
Art. 2. Adjudecatarele este datori să se conformeze, pentru percep-

tiune şi pentru toti ce este relativă la dreptulii de consumațiune, cu
disposiţiunile legii din 20 Apriliii 1867 şi cu condiţiunile de faţiă.
Art. 3. Btuturile destinate la consumaţiunea communei unde se introducii sait se fabricesii, fiind singure pasihili de plata dreptului de
consumaţiune, percepţiunea acestui drepti nu se va putea face assupra,
btuturilori in depositu pe Ia fabrici şi assupra cellorii declarate pentru
libera trecere sai pentru intrepositare pe tâmpii mărginitii.
Assupra băuturilorii din depositele fabricelorit Şi din intreposite, adju- decatarele are dreptulii de priveghiăre, exercitândi insă acesti drepti
intrun modii ast-felu ca să nu dea locii la plângeri intemeiate din par-

tea proprietarilori b&uturiloră.
Intrepositorilorii şi fabricanţilorii nefiindu-le permisă a vinde băuturi
în amnuntii la consumatori in aceste stabilimente, ei sunti datori ca

+ Bentru veri-ce quantitate de băuturi vorii voi a scâte, să incunosciințede
mai ânțeiii pe agentulii locale ali: adjudecatarelui carele, pentru Deuturile destinate consumaţiunii locale „ Va percepe taxele cuvenite, Gră pen-

tru celle destinate a, se transporta in alte localități, va. libera bilete de li-

beră trecere conformii disposiţiunilorii art. 6 alu legii impositului.
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Art. 4. Percepţiunea ori cărorii alte taxe de câtii celle fixate prin art,
1 ali legii din 20 Apriliă 1867,se va considera ca contravenţiune şi se va

pedepsi cu pedepsele prescrisse pentru acâsta de art. 141 “din codicele
penale.
Adjudecatarele este responsabile pentru osândele Dănesci ce sarii pro-

nungia contra agenţilorii sti, ca concesionari.
Art. 5. Adjudecatarele nu este liberi a face contribuabililorit reduceri assupra taxelorii datorite sau scutiri de plata acestori (axe. Ori-ce

urmare contrariă va supune pe adjudecatare

la plata unei amendi egale

cu intreita, sumă a, reducerii sai scutirii făcută,

Art. 6. Veniturile incassate se voru inscri după rândulii de incăssuire pe
unii registru cu matcă din care se va libera

contribuabililori , quitangie

pentru Taxele plătite.
Art. 7. Decă in urma veri- -unei disposiţiuni legislative, perceperea
faxelori. de consumaţiune s'ar suspenda pentru unii tempu mărginită,
contractulii de arenduire se va resilia. Adjudecatarele va avea insă dreptul a cere manţenerea contractului, cu condiţiune de a “i se face remisă
din plata, preciului arenduirii pentru tempulii câți ar dura suspendarea

percepțiunii taxelor.
Art. 8. Dâcă in termenulii arenduirii Sarii modifica sai Sarii desfiinta
taxele inființate prin legea din: 20 Aprilii 1867, saii modulit percepțiunii
acestorii taxe, contr actulii se va resilia la ântâia di a lunei a 6 de la data

“publicării in Monitorul oficiale a măsuriloră prin carii se va face expusa
modificare sau desființare.
Art. 9, Adjudecatarele este datori a comunica commissiunii ad-hoc din

reşedinţa judeţului t6te procesele-verbale de contravenţiuni incheiate de
agenţii să pentru regularea lori, conformi art. 19 all” legii din 20 Aprili 1867.

Art. 40. Produsulu totală allii amendelorit apparţine fiscului. Jumătate
din produsuli vendării b&uturilori confiscate se va “da totii-da-una de către adjudecatare doveaitoriloriă contravenţiunilorii, carii au provocatii confiscările; cea-altă jumătate va apparţine adjudecatarelui, afară .de casulu

“când communa în care adjudecatarele * şi exercită dreptulu de arendatare va avea inființate taxe de axise asupra băuturiloră, atunci acestă jum&tate se va împărţi ea insă-şi intre cassa dreptului de conssumaţiune şi
cassa, axisului comrnunale ; in assemenea casi adjudecatarele va vărsa
fără intârdiere la cassa, axisului partea cuvenită ei din produsulă vendtril băuturilorii confiscate cu reciprocitate din partea, communei.
Art. 11. Adjudecatarele este datorii a trămite cassierului generalii ali
judeţului respectivii, după finele fie-căruia trimestru, uni comptii general extrasii după registrele selle, arătătoră cătimelorii de băuturi de la
carii densulii a percepuți taxe; acesti comptii va, fi formatu conformii

modelului ce ”i se va da, spre a putea servi la formarea statisticei.
Pentru fie-care di de intârdiere

in trămiterea compturilorii

peste

15

dille de la expirarea trimestrului pentru care se face comptulii, adjudecaiarele va (i supusi la uă amendă de lei 10 pe care o va plăti la cea ântâii
somare ce îi se va face.
Art. 12. Registrele de quitanțe ce adjudecatarele va intrebuinţa, urmeză a fi conforme cu modelele prescrisse de administraţiunea contributiunilorit indirecte Şi tenute după instrucțiunile acestei administraţiuni.
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Registrele de quitanțe cu matcă trebuescii a fi sigilate şi subscrisse de
cassierulit generali ali județului sait de administrațiunea. centrală. Nein-

deplinirea acestei formalităţ” va suppune pe adjudcatare la uă amendă
"de una, sută lei.

Adjudecatarele este liberii a “şi procura registrele de quitanţe ori de
unde va, voi.
Administr ațiunea contribuţiunilorii indirecte se indatorăză insă a procura adjudecătarelui la cererea, sea şi cu plată assemenea registre.

Acum la intrarea, in possessiunea, intreprinderii, adjudecatarele este datori a primi nume&rulu registrelorii indicate prin alăturata listă.
Art. 13. Adjudecatarele este liberi in alegerea agenţiloră sti, în marginile prescrisse prin art. următori; ellii insă va i datori a defera la in-

vitaţiunile ce "i

Sarii adresa de prefectuliă sait cassierulu generale allă ju-

deţului respectivi, in casă când agenţii săi vori avea rele purtări.
Adjudecatarele este responsabilii de tote faptele săvârşite de agenţii
săi in exerciţiulii drepturiloră ce ”i se concedeză prin presentele conditiuni.
” Art. 14. Agenţii de percepţiune ai adjudecatarelui voră intruni tâte

"conditiunile cerute de legile țărei, pentru functionarii publici; ei nu vori
putea exercita funcțiunile lori de câtă in virtutea unei commissiunt a administrațiunii contribuţiunilorii indirecte.

Adjudecatarele va recomanda pe agenţii săi prefectului județului respectivii de la care va şi primi commissiunile necessare.
Adjudecatarele este liberă a angagia, pentru percepţiune şi pe agenţii
fiscali de percepţiune d6că aceştia voru primi.
Art. 15. Adjudecatarele este datori a răspunde arenda anuală in 12
părți egale, inainte la prima, di a fie-căreea luni, prin urmare chiar in

diua intrărei lui în drepturile arenduirei, este datorii a vărsa arenda lunei
ânteită; plăţile le va face la cassele ce i se va desemna.
Pentru fie-care di de intârdiere cu răspunderea banilor peste ântâia
di a lunei, adjudecatarele este datorii a plăti procente de 10 la sută peană.

Art. 46. [n casulă când adjudecatarele nu se va conforma prescripţiunilorii articolului precedentă, in privinţa vărsării arendelorii mensuali
la tezmenile fixate, va fi urmăriti prin tăte midlocele puse la, disposițiunea, guvernului prin lege şi reglemente pentru urmărirea, veniturilorii
publice ; suvernulii are assemenea, dreptulii Va pune veniturile in rearendare pe compta lori.

Assupra plusului ce ar resulta la rearenduire peste pregiuli primei adjudecaţiuni, adjudecatarele nu pote avea nici uni drepti; pentru deficiti
insă este responsabili atâtu cu garanţia depusă câtit şi cu, ori-ce altă,
avere a lui.
Assemenea, guvernulii *şi reservă dreptulii ca pe lengă, măsurile or-

dinari de urmărire și rearendare,, să sequesireze şi venitul: taxelori in
mânile agenţilori de percepțiune.
Sumele strânse din sequestre se va incassa la thesauri in compta, aren-

dei, fiind bine inţelesă că ori-ce inconveniente arii produce uă

asseme-

nea, măsură privesce pe adjudecatare,şi eli nu pote pretinde de la fiscii

daune-interese pentru acâsta, gub veri-ce titlu.
Art. 47. Adjudecatarele este datorii a stabili biurourile seile de per-

cepțiune în condiţiunile biurourilorii axiseloră comunali; tote cheltuelile
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„de instalare ale biurouriloră vorii fi in sarcina lui, fie-care biuroi va fi
indicată print”uă tablă, şi va posseda tarifa taxelorii, unii exemplarii din
aceste condițiuni, legea şi instrucţiunile de aplicaţiune a clauselorii acestui contractul.
|
Art. 18. Adjudecatarele nu pâte intrebuinţa, pentru gradarea rachiu-

rilorii şi spirturilorii, şi pentru măsurătrea vasselorii, de câtă instrumente date de administraţiunea contribuţiunilorii indirecte.

Administraţiunea contribuţiunilorii indirecte va ţene tot-la-una la dis-

posiţiunea. adjudecatarelui assemenea, instrumente cu prețurile următâre:

Pentru un alcoolometru şi unii vasi de sticlă in care se pune liquidulii

de probatiă, lei 10;

Pentru un cotă. de măsurată capacitatea vaselorii cu cercuri, lei î

bani 80;

Pentru uă tinichea de scosă băuturile, 60 bani.
Spre aşi procura, din aceste instrumente, adjudecatarele se va adresa

către cassierulii generali

allii judeţului,

costulu instrumentului cerută.
La intrarea adjudecatarelui

cu cerere inscrissă, insoqită de

in possesiunea intreprisei,

primi număruli: Wassemenea, instrumente,

indicată

pentru fie-care judeţii.

este datori a

prin alăturata listă

Art. 19. Garanţia definitivă adjudecatarele este datorii a o depune

cell ntulti in termeni de uă lună de la data confirmărit adjudicaţiunii.

Cifra valorii acestei garanţii va fi equivalentă cu arenda pe şese luni,
când va consta in imobile, şi pe trei luni, in numerarii saă efecte dalle
thesaurului publică.
Garanţia hypotecară va consta in imobile libere de ori-ce privilegiuri
şi sarcini, actulii de hypotecă allii acestorii imobile către Statii va fi alcătuitii conformii tutulori prescripțiuniloră codicelui civili şi formulelorii
adoptate de ministerii pentru assemenea acte.

Garanţia in numărarii se va vărsa la cassa de depuneri şi consemna-

țiuni, 6ră efectele Statului carii se primesci in garanţiă, suntă: bonurile

de thesauri, obligaţiunile imprumuturilorii Statului şi obligaţiunile rurali.

Bonurile de thesaurii şi obligațiunile rurali se primescii după capitalulă nominali, 6ră bonurile impramuturilorii efectuate in.străinătate după
” cursulii qillei.
Art. 20. Garanţia dâpusă fiind pentru a assigura esacta indeplinire

a obligațiunilorii condiţiunilorii de faşiă, summele saii efectele carii constitue garanţia nu se vorii annula de câtit dâcă la expirarea intreprisei

adjudecatarele va fi indepliniti exactii tote obligațiunile sâle către Stată.

Art. 24. Pentru ori-ce pagubi sarit pricinui Statului din neindeplini-

rea de către adjudecatare a clauselorii contractului de arenduire, se va

trage despăgubirea din garanţia adjudecatarelui. Garanţia se va ataca pen-

tru despăgubirea, Statului fără midlocire de judecată.
Art. 22. Siatulii garaniâză adjudecatarelui intrebuinţarea absolută a

drepturilori şi a midloceloră de percepţiune resultândi “din legea de la

20 Aprilii 1867 şi clauselorii acestori condițiuni.

Adjudecatarele nu va fi primitii a cere resiliarea contractului saii plata.

veri unei despăgubiri, afară de casul anume prevădutiă la art. 7 de mai susă.
Guvernulii va da adjudecatarelui totii ajutorulă legali şi in limitele determinate prin citata lege şi condiţiunile de fagiă.
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Art. 23. Ori-ce contestaţiuni Sarii ivi intre administraţiunea, contribu-

tiuniloră indirecte şi adjudeeatare, assupra execuţiunii sai sensului clau-

selorii acestui conțracti, se vorii supune consiliului de ministri.
Prin urmare adjudecatarele renunţiă la orl-ce acţiune inaintea tribunalelorii assupra acestori puncte.
Art, 24. Adjudecaţiunea nu va fi definitivă şi adjudecatarele nu va

putea,

sub nici uni pretextii,

să fiă pusi in possessiune,

de câtă după

aprobarea adjudecaţiuni! de către ministru financeloriiin forma prescrissă,

după depunerea garanţiei cerute şi după justificarea, vărsării primei rate

mensuale din preţiuli arenduirii.
Art. 25. Adjudecatarele nu pote transfera dreptului săi fără consânţimentulă expresă all ministerului.

Ministerulă nu pâte refusa consântimântulii săi la transferarea unui

contractă de câtii numai pentru nemulţămire pe garanţia presintată sau
pentru reputaţiunea rea a personei către care se face transferarea,

Art. 26. Pentru sub-arenduiri parțiali nu este trebuință a se cere recunâscerea, ministerului, aceste sub-arenduiri urmândi a se considera,
ca transacţiuni particulare şi sub-arendatorii ca, agenți al adjudecatarelui.
Sub-arenduirile pe judete şi plăşi trebuescă a fi eclarate prefectului
şi cassierului generale, 6ră celle pe commune, sub-prefecţiloră şi sub-cassieriloriă, în lipsă de sub-cassieri, declaraţiunile se vorii face toti la cassierulă generalu.

Şub-arendatarii venitului din communele rurale trebuescii a intruni
qualităţile cerute agenţilorii de percepţiune prin art. î4 allă presenteloră condițiuni.
Art. 27. Deca adjudecatarele va inceta din viâţă inaintea expirării termenului acestui contractă, obligaţiunile resultândă din adjudecaţiune
vorii trece assupra moștenitoriloră săi, dâcă insă aceştia, nu vorii renun-

qia la moştenire şi decă garantulii va consenți.

Dâcă va fi renungiare şi d6că garanţia va fi fostii dată de altă personă

de câtă de titularulă contractului, va putea obțene să fiă subrogatii la
drepturile adjudecatarelui.

Art. 28. In casii când, de la data confirmării unei adjudicaţiuni până
la data inceperii contractului de arenduire, nu va fi tempi suficienti pentru adjudecatare Wa şi inființa serviciul săii de percepțiune in parte sait în tâte communele, şi d6că adjudecatarele va, cere, taxele se vorii percepe pe comptulă săi de către agenţii fiscali, întruni

termenii mărgi-

nitii, summele implinite se vorii preda lui de către agenţi sai se vorii
incassa la thesauriă in compta arendei.

Guveruli insă nu garantâză adjudecatarelui exactitatea perceperii,
eră tâte cheltuelile de percepere, precum: remise, lefi de cotari, barieri,
costulă imprimatelori şi altele, suntă in sarcina adjudecatarelui.
n RODOON
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REGISTRU DE QUITANȚE »
Annexii la art, 12
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DECLARAȚIUNE
Subsemnatul
MURA

domiciliatii în complassa ..........

ai
aa

e

judeţulii

aducă din...

în qualitate de...

pentru consumațiunea, locală a communei

următărele guantități de beuturi
VEDRE

|OC

Rachiii și spirtă de uă tărie de la 16 până la 30 grade

inclusivă, așegati în ...... ee

Pentru carii plătindă taxa dreptului de consumaţiune conformii art. 1

allă legii din 20 Aprilii 1867, să mi se libereze cuvenita quitanţă.;
Făcută la...

18...

Declarantulă ,

1) Pagina acestă impreună cu celle ducă pagine următâre formeşii cadrul re-

gistrului cu quitanţe.

Report

.....

Sub-semnatuli agentiă allă percepţiunit dreptului de consumaţiune de la băuturile spirtuose ce se introduci, saă se!
daii pentru consumaţiune în communa...... pro-

cedândii la verificarea tăriei şi a quantităţilorii băuturilorii
declarantului, am găsitii şi taxat :
VEDRE

|0C,

LEI

B.

Rachiii de uă tărie până la 16
grade inclusiv , cu taxa de 37
bani la vedră face..........

Rachiii şi spirtă de uă tărie de
la 16—0

grade inclusivă, cu

taxa de 1 leii şi 11 bantla vedră
face „eee...
Spirtii de uă tărie de la 3o gr.
in susii, cu taxa de 1 leii 48 bani

la vedră face...
Bere cu taxa de 74 bani la
vedră face scanere en.....

..............

vana...

.
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ae

jurnalului
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No. ... . quitanței

SERVICIULU CONTRIBUTIILORU INDIRECTE
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Modeli

lit. B.

SERVICIULU
PERCEPERII TAXELORU „DREPTULUI DE CONSUMAȚIUNE IMPUSE
PRIN LEGEA DIN 20 APRILIU 1867, ASSUPRA BEUTURILORU SPIRTUO ASE

No. ase

QUITANCIĂ

Dela D... eee
domiciliată în communa .. eee
Re

plassa

județulă eee

am primită prin. ea

e

naea

suma de le ...... DI

nea

ee bani... baza...

cuvenită, fiscului de la beuturile ce ai introdusă, în commune ....
.. pentru consumațiunea locală, și carii se artă anume
e contra

pagină ,>

pentru carii *i-am. dati, acestă

quitangiă

spre ai

fi recunnoscută legala și libera întrebuințare a isselori beuturi.

Agentulă communei,
N

marcă

servă

Deniru
..
dre. ... ..0c0,

Agentuli, commune,

ve-

NO.
Acestă

nenaee

18...

marcă servă

pentru...
1... .. VE
dre....... „oca.

Agentulii communei,

«e

Acestă

18...

emo,

NO. eaaaee

.

&
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N

[O CA.

QUANTIT,
VEDRE

|

eee.

.

Rachii de uă tărie până la 16 grade, asegatiă
UR

a.

Rachiii şi spirti, de uă tărie de la 16—350 grade aședată în... nea...

Spirtă de uă tărie de la 30 grade în susăi așe..
mea
dati în
Bere aședată în... cc...

e

OCa

TAXA
Lei

ec...

Peste toti vedre . . cc...
ae
Agentul, communei ,

B
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Peste toti vedre ...........J
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vasecu.......

0ca...... aședatein............

S

cară, pentru care s'a liberatii, acestii biletă de

ast

iransită la... 18...
Proprietarulii btuturilori,
Agentulă ,

N
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DE TRANSITU.

— Annexii la art. 3
ROMĂNIA

AGENTULU DREPTULUI DE CONSUMAŢIUNE ASSUPRA BEUTURILORU

SPIRTUOASE. DIN COMMUNA crom PLASSA———— JUDEŢULUI
BILETU DE LIBERA TRECERE (transit)
No...
După cererea D.......... şi potrivită art. 6 allă legii din 20 Apriliă
1867, 1 am liberatii acestii biletă pentru trecerea de transitit a băuturilorii notate mai josti, prin communele ce voră cădea in calea transpor-

tării lori dela. ......,

D-lui cc...

din acestă commună,

până la .loculi destinată a se punein consumaţiune , antreposita

sati

exporta, insă:

>
a
.

ouasrernareaf

25v)
<
>

.
ş
SE

EINUMIREAl
E
.

VEDRE

OCA

9A
Ze

.

>
a

QUANTITA TEA aș

Șa4

<
>

5săE] NUMIREA

VEDRE

OCA

șa
îZ

Reportia

e

A reporta
vedre .

ceea.

eee

li

Peste totii

Oa. cecene.

vase cu .......,.

aședate în

cară. Acesti bileții s'a liberatit

18....

.

Proprietarul beuturilori.,
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Proprietaruli băuturilorii sai. conducătorii lorii sunti popriţi a vinde
pe drumuri sau locuri isolate (in trecere) din băuturi mai “nainte da
incunosciinţa pe agentulii communei de care va aparţine localitatea.

Assemenea, suntu datori a nu intra şi trece prin commune mai ?nainte
de a incunosciinţa, pe agentul de percepțiune ali communei.

In casă când din quantitatea coprinsă

in acestă biletii Sar descărca

una sau mai multe vase, in una sai mai multe localităţi, 6ră restul va
urma a, se transporta, in alte localităţi, agenţii acestoră localităţi voriă in-

scri mal josii quantitatea b&uturilorii descărcate.
Agentulii communei in care se va descărca cea după urmă quantitate
din băuturile coprinse in acestă biletă, va popri la sine biletuli spre
annulare,.
De la băuturile ce se voră descărca din quantitatea coprinsă in acesti
biletă in ori-ce localitate, cu destinațiune a fi puse in consumaţiune,
agenţii voră implini taxele cuvenite sub liberare de quitanțe din registrulă imprimată, €ră de la cele declarate şi regulate in antrepositii
taxele se vorii implini in communele in carii s6 vorii pune în consumatiune.
d

O

No

'

QUANTITA TEA

VASELORU

NUMIREA COMMUNEI IN CARE SA
DESCĂRCATU FELULU BEUTURILORU,
VIDA AGENTULUI ŞI ALTE OBSERVAŢII

VEDRE

OCA

"REGULAMENTU
PENTRU

APLICAREA
IMPOSITULU

LEGEI

DIN 20 APRILIU 1867, RELATIVĂ LA

ASSUPRA BEUTURILORU

SPIRTUOASE.!)

(1861)
DISPOSIŢIUNI GENERALE
Art. 4. Dreptul de consumaţiune assupra băuturilori spirtudse creatii

prin legea, din 20 Apriliii 1867, este datorită pentru tote cătimele de rachiu, spirt sai bere ce dai in consumațiunea din intru, cu excepțiunile
prevădute la art. 7.

Art. 2. Assupra rachiurilorii şi spirturilorii, dreptul de consumaţiune
se percepe după gradulii de tărie allă acestori liquide şi conformă

tari-

fului următorii:
Unii leii la vedra de rachii de tărie până la 16 grade inclusivii.

Trei lei la vâdra de rachiă sau spirt, de tărie de la 16 grade până la
30 grade inclusiviă,

Patru lei la vâdra de spirtit, de tărie de la 30 grade in susiă.
Art. 3. Assupra berei se percepe uă taxă fixă de 2 le! la vâdră, fără
distincţiune de qualitatea ligquidului.
Art. 4. Măssura usitată in perceperea dreptului de consumaţiune este
vedra, de 10 oca, ocaoa de 400 dramuri.
Gradarea sau măssurătârea

tărie: rachiuriloră şi spirturilorii

se face cu alcoolometrulii lui Wagner,

Art, 5,

pe basa unei temperaturi de 34

grade R6aumur.

Art. 6. M&ssurătorea capacităței vasselorii se face: pentru vassele cu
cercuri (buţi sai bute) cu cotulă, "după maniera usitată in țerră, eră pen-

tru butilii, cu litra, prin deşertarea, uneea din butiliile presentate, dâcă tote
vori avea aceeași mărime şi, in casuli contrarii, prin deşertarea unei
butilil de fie-care mărime.
Art. 7. Suntă apărate de plata dreptului de consumaţiune:
1 Bere de luxă importată din străinătate,
2 Băuturile de luxu şi liquerurile;
3 Băuturile de ori-ce natură şi qualitatea destinată pentru exportaţiune;
1) Parte din notările

făcute aci privesci pe agenții

perceperea taxelorii.
Vedi şi notiţa precedentă de sub legea băuturelori..

communali

însărcinaţi cu
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Băuturile ce călătorii voril avea cu dânşii pentru propria lorii intrebubuinţare, şi pe câţi acestea nu vorii trece peste cătimea de uă oca şi ju-

mătate de fie-care persână.
Art. 8. Dreptulii de consumaţiune aşedatii in profitului fiscului assupra rachiurilorii, spirturiloriişi berei, se percepe independamente de taxele

municipale la carii poti fi supuse aceste băuturi.

MIDLOCEDE

PERCEPTIUNE

DISPOSIŢIUNI GENERALE
Art. 9. Percepțiunea, dreptului de consumaţiune se face in communele unde veniturile taxeloră municipale (axise) existinte assupra b&uturilori spirtudse se administreză in regie de către agenţii communali

insărcinaţi cu strângerea acestorii taxe.
Art. 10. In communele unde venituli axiseloră este arendatii, percepţiunea dreptului de consumaţiune se face după decisiunea ministrului

financelori, saii de către agenţii speciali ai fiscului, sai de către arendatorii axiselorii prin modulii de regie interessată. In acelleaşi commune
ministralii financelorii pote, de va găsi de cuviinţă, a, arenda către particulari pentru unii pregii fixii, fără participare de beneficii şi fără alocațiuni de cheltueli, veniturile dreptului de consumaţiune.
PERCEPŢIUNE PRIN AGENŢII COMMUNALI
Art. 41. Agenţii communali insărcinaţi cu. strângerea venitului axiselorii suntii datori, sub pedâpsă de destituire, de a face percepțiunea

dreptului de consumațiune şi se punii,

relativii la acâstă, percepţiune,

sub ordinile administraţiunei contribuțiunilori. indirecte care este in
drepti a exercita assupra lori ori-ce felii de controlii sati priveghiăre
ar crede necessariti.
Art. 12. Pentru percepţiunea dreptului de consumaţiune se accordă
agenţiloră communali remise proporţiunate saii variabile a căroriă quantitate se fix6ză pentru fie-care commună de către administraţiunea contribuțiuniloră indirecte, prin intellegere cu autoritatea municipală, aceste

remise nu poti,

in nici unii casi,

intrece unii maximumi

de duot la

sută din totaluli summelori incăssuite.
Art. 13. Remisele acordate agențilorii communali pentru percepţiunea dreptului de consumaţiune, se liquidesiă şi se plătescă din 6 in 6

luni ; elle se imparti intre toți agenţii: axiselori

unei aceeași

commune

in proporţiunea ce se determină de primarii.
Art. 14. Cu t6te acestea, plăţi de acompturi assupra, remiseloră. se
poti efectua mensualii când interesul serviciului şi posiţiunea agenţilorii 0 cere, assemenea plăţi nu se facii, insă, de câţi după avisulă pri-

marului communei,

Art. 15. In communele unde agenţii axiselorii municipale sunti in-

sărcinaţi şi cu percepţiunea dreptului de consumaţiune, numirea acestori

agenţi nu se pote face de către primarii commurneloră de câți după
prealabilă ințellegere cu sub-prefectulii ocolului pentru communele
rale, şi cu cassierulii generalii ali judeţului pentru celle urbane.
Art. 16. Agenţii communali insărcinați cu percepțiunea, dreptului
consumaţiune, carii ară fi semnalați că "şi implinesci răi funcțiunile

uă
rude
saii

3835:

carii ară da locă la plângeri grave, voră putea fi suspendaţi de către
prefectulă judeţului saii chiar revocaţi assupra provocaţiunii agențilorii
de inspecţiune al administraţiunii contribuţiunilorii indirecte.
DISPOSIŢIUNI COMMUNE PERCEPŢIUNIĂ PRIN AGENŢII COMMUNALI
ŞI PERCEPŢIUNII PRIN AGENŢII SPECIALĂ Al FISCULUI
Art, 25. Agenţii communali şi perceptoril insărcinaţi cu percepţiunea dreptului de consumațiune, precum şi adjutorii de perceptori şi cotarii
trebuescu să aibă vârsta de 21 anul impliniţi; ei suntii obligaţi a depune
jurământulă inaintea primarului communei unde "si exerciteză funcţiunile.

Art. 26. Agenţii insărcinaţi cu perceptiunea dreptului de consumațiune sunti agenții comptabil! a! thesaurului publici şi se suppunii la
tote obligaţiunile impuse acestora prin legi şi regulamente.
Art. 27. Cauţiunea (garanţia) ce fie-care

agentii insărcinată

cu

per-

ceptiunea dreptului de consumaţiune este indatoratii a depune, se fix6ză
la*/. din venitul presumati, când acâstă cauțiune este in numerariit
sau in efecte alle Statului, precum

bonuri de thesauri,

obligaţiuni

de

imprumuti, obligaţiuni rurali Şi altele. Când cauţiunea este in imobile
hypotecare, val6rea ei nu pote fi mai mică ca 1/, din recetele presumate.
Cauţiunile hypotecare ce constaii in clădiri nu se primesci de câtă insogite de poliţele de assigurarea clădiriloriă.
Art. 28. Cauţiunile in numerariii se vori vărsa in cassa thesaurului
publică care va plăti assupra lori dobânda de 5%, pe anni.
Art. 29. Cauţiunile hypotecare se depunii de către agenţii communali

la primăria communel,in serviciuli căreea, se găsescii, şi de către percep-

tori la cassieria generală a județului.
Primarii communelorii şi cassierii generali apreciază, pe răspunderea
loră, validitatea, cauţiunilorii hypotecare ce primesciă. Art. 30. Cauţiunile ce agenţii communali depunii, se aplică in totalitate la garantarea induoitei loru gestiuni.

In casu de malversațiuni sau de debite commune serviciului axiselori municipale şi servicivlui dreptului de consumaţiune, impărţirea cautiunii se efectu6ză intre thesauruli publici şi commună., în proporțiune
cu deficitului aplicabilă fie-căruia servicii,
Art. 31. Despăgubirea fiscului assupra cauţiunilorii se face fără mid-

locire de judecată, și indată după constatarea deficitului.

Art. 32. Percepțiunea dreptului de consumaţiune, atătă prin agenţii

communali

câtii şi prin agenții speciali ai fiscului, nu se exerciteză, de

câți! in virtutea, unei commissiuni a administraţiunii contribuţiunilorii în-

directe ; acestă commissiune, agenţii suntu obligaţi a o avea totii-d'a-una
assupra lorii şi a o infăcişa la ori-ce cerere.
Art. 33. Agenţii insărcinaţi cu percepțiunea dreptului de consumatiune au dreptulu a purta arme in exercițiuli fancțiunilorii lori. Acel
carii aril abusa de acâstă facultate, voră fi destituiți fără prejudiciii de

urmăririle judecătoresc Ia, cari potii fi supuşi. -

,

Art. 34. Perceptorii dreptului de consumaţiune vorii purta, in exerci-

tiulă funcţiunilori lori, ca semnii distinctivit, uă ş&pcă de postavii verde,

în formă de K6pi, avândii Wassupra visierii literile C. 1., tăiate in metalii.
Art. 85. Agenţii insărcinaţi cu percepţiunea dreptului de, consuma:
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țiune nu potă să facă commerciulti b&uturiloru spirtuose,

nici să se in-

teresseze in acesti commercjii, fiă ca asociaţi, fii ca comanditari.
Art. 36. Ori-ce agenti va favorisa frauda, sau primindi daruri sait in

ori-ce altii-feli, se va da sub judecată şi se va, condamna la pedepsele
dictate prin codicile penale contra funcţionarilorii publici prevaricatori.
Art. 37. Agenţii insărcinaţi cu percepțiunea dreptului de consumaţiune sunt puşi sub protecţiunea

autorităței

publice.

Este

opriti

dai

injuria, maltrata, sai impedica i in exerciţiulii funcţiunilorii lori, sub pedepsele prevădute de lege. Puterea armată este datore a le da ajutoră
şi assistență, ori când va fi chiămată.

DISPOSIŢIUNI COMMUNE LA REGIA INTERESSATĂ ŞI LA ARENDUIRI
Art. 53. Nu suntă
moralitate şi de

munei

uă

admise

la licitațiune

de câți

persânele de uă

solvabilitate recunnoscută de către

primarulii com-

în Care 'şi vorii avea domiciliulii.

"Art. 58. Adjudecatarii suntii liberi in allegerea agenţilori loră; cu
tâte acestea cassierii generali, după cererea sub- -prefecțilorii sau a pri-

Toarilorii şi după uă cercetare scrupul6să, poti

cere

adjudecatarilorii a

depărta pe agenţii lorii carii ari fi dati locu la plângeri intemeiate.

Adjudecatarii Suntii respunsabili de faptele agenţilori loru.
Art. 66. Nici uă pers6nă ataşată la vr'uă admiriistrațiune publică

nu

pote fi adjudecatarii sai associatii all adjudecatarelut. In casu da se
dovedi că uni funcţionari publicii este directii sai indirectii interessati
intr”uă adjudecaţiune, contractulii se va desființa și se va proceda la uă
nouă adjudecaţiune i in comptulu garanţiei depusă.
DESPRE

BIUROURILE

DE PERCEPŢIUNE

Art. 72. Percepțiunea dreptului de consumaţiune nu se pote face de
câți la biurourile stabilite pentru acesti sfârşitii.
Art. '73. In fie-care commună va fi unul saii mal multe biurouri de
percepţiune după intinderea territoriului communei. Numărul

biurouri se va fixa pentru fie-care commună

acestori

de către prefectulă jude-

tului.
” Art. '74. In communele unde se vori afla mai multe biurouri de per-

cepţiune, aceste biurouri vorit fi aşedate de preferinţă la marginile communei şi pe drumurile de commiunicațiune cele mar frequentate. În
communele unde se va afla un singuri biuroă, acesta se va aşeda pe
cât va fi cu putinţă in centrulă communei. Biurourile voră fi indicate
printr'uă tablă cu inscripțiunea :

„Beuturile spirtuose, biuroulii de percepțiune.»
Art. '75. Biurourile voriă fi deschise in tâte dilele fără distincţiune in

intervalurile de tempă determinate mai josii, insă:
In cursului luniloră Ianuariii, Februariu, Noembre şi Decembre de la
7 ore de dimin6ţă până la 6 ore s6ra.

In cursulii lunilorit Marti, Apriliu, Septembre si Octombre de la 6 ore
de dimineţă până la 7 ore sâra.
“Ta cussulă luniloră Maiu, Iuniu, Iuliu şi Augustă, dela 5 ore de dimi-

n6ţă până la 8 ore sera.
Art.'76. Taritulii taxelorii assupra băuturiloră spirtudse va fi totit-

Wa-una, afișati in intru şi afară din biuroit. In fie-care biuroii se va afla
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unit exemplari

ali reglementului de faciă, care se va pune la disposi-

ţiunea contribuabililoră la, orl-ce cerere.

Art. '77. Cheltuelile pentru stabilirea, biurourilori precum: chirii, inființări de mobilierii şi altele vorii privi pe thesaurulii publici, in commu-

nele unde veniturile dreptului de consumaţiune se administreză in regie.
In communele unde aceste venituri suntii arendate, acelle cheltueli

vor fi in sarcina adjudecatarelul.
PERCEPŢIUNEA

LA

INTRAREA

IN COMMUNĂ

Art. 78. Dreptuli de consumaţiune assupra, băuturilorii spirtudse ce

se aduci intr'uă commună
in momentulă introducerii

pentru consumaţiunea locală, este exigibilă
in commună. Prin commună se intellege

nu numai centrulu de populaţiune unde resideză autoritatea municipală,
deră in intregulă territoriu dependentii de acâstă autoritate.

Art. '79. Ori-ce conductori saii purtătorii de băuturi supuse la dreptulu de consumaţiune, este datori a merge directi la biuroulii de per-

cepţiune celli ma! apropiații, pentru a face declaraţiunea, b&uturilorii
ce introduce şi a plăti assupra lorii taxele cuvenite. Când băuturile
arii îi destinate

a, se descărca la ver-unii haniă, cârciumă , mâră sai la

ver-uă locuinţă isolată de centrulă
lori nu suntu obligați a le aduce
numai opriți da le ridica din cară
la biuroă; verificațiunile acestori
cărcare,

communel, conductorit sait purtătorii
la biurouli de percepțiune, el suntii
mal ?nainte da fi făcuit declaraţiunea
băuturi se vorii face Ia loculii e des-

Art. 80. Declaraţiunile se vorii face inscrissii pe imprimatele mode.
lulă No. î, ce se vorii ţene in fie-care biuroii la disposițiunea contribua-

bililoră, cu plata de dece parale f6ia. — Elle vorii arăta felulii vasselorii

in caril suntii contânute băuturile, natura acestora şi gradulu loră de tăriă, şi câtimea din fie-care băutură passibilă de uă taxă diferită.
Art. 81. Declaraţiunile vori fi totii-d'a-una subscrisse de către de-

clarantii; decă densulii nu scie

saii nu voesce a subscrie,

agentulii de

percepţiune va face menţiune despre acesta chiar pe declaraţiune.

Art. 82. Pentru a se evita contribuabililor ort.ce surprisă relativă
la declaraţiuni, agenţi! suntii datori a intreba pe conductori sau căruţaşi,
5

in momentulii când trecii saii se opresci inaintea biuroului, dâca ai
cu denşii băuturi supuse taxeloră.
Art. 83.

După primirea

declarațiuniloria,

agenţii suntii datori a face

tote revisiile şi tote reguisițiunile necessarii pentru a se assigura despre
sinceritatea declaraţiuniloră.

Declaranţii sunti obligati a ingădui şi chiar a inlesni tote operațiunile
d

necessarii la aceste verilicaţiuni.
Art. 84. Verificatiunile vori purta assupra naturei buturilorii declarate, assupra gradelori de tărie şi assupra câtimet.

Pentru constatarea gradelorii de tărie, agenții se vori servi numai cu
acoolometrele daţe de administraţiunea, centrală a contribuţiunilorii indirecte, şi vorii avea totii-d'a-una in vedere instrucţiunea redigiată de

acestă administraţiune pentru intrebuinţarea alcoolometrului.
rea câtimei băuturilorii

se va face prin m&surătorea,

Constata-

capacităţii vasse-

lorii, conformnit prescripțiunilorii de la art. 6 ali regulamentului de fa-

Giă. (Disposiţiuni generale). Coturile carii vori servi la misurătârea, vas-

i

i

ş

i
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selorii cu cercuri vorii purta marca administraţianii contribuțiuniloră in-

directe, ca garanție de exactitate. In intrebuinţarea acestori coturi, agen.-:

ţii vori urma după instrucţiunea, ce li se va da si.pe care o vorit avea

in vedere la ori-ce operaţiune.

Agenţii sunti răspundători de păstrarea alcoolometrelorit şi coturilorii:
ce li se vorii incredinţa, şi sunt datori a inlocui cu cheltusla lorii pe aced

o

lea ce le-ară sparge saii le-arii strica,

-

Art. 85. Resultatuli fie-căreea constatări se inscrie in registrulu por-

îativă (modelă No. 21), care va servi de singurulii
nile agentului.
"

temeii

la operaţiu-

Art. 86. Percepţiunea, taxelorii se face assupra. qualităţilorii şi câtimelorit constatate la revisiune. Când declarantulă, bănuindă exactitatea

mă&surătorei cu cotul,

reclamă măsurătorea b&uturilorii sâlle cu vâdra,,

acesta nu i se pote refusa; declarantulii este insă datorii a da midloce
pentru efectuarea acellei a duoa mtsurători şi a suferi orl-ce cheltueli
S'arii face cu dânsa.
Art. 87. Assemenea şi agenţii de percepţiune sunti în drepti, când:

vorii crede de trebuinţă, a procede la uă nouă măsurătâre, acesta insă,
nu se va putea face de căti la loculii de descărcare ali b&uturilori. Pen-

tru a assigura neschimbarea băuturilori de la biuroi până la locul de
descărcare, agenţii aii facultatea de a sigila vassele.
Vassele astu-felu sigilate nu se potii descărca, şi sigiliurile pusse pe

dânsele

nu

se poti rupe de câţi in presența

agentului

care

nu

pste

amâna venirea sea mai multii de 12 ore, socotite din momentulă ajungerii b&uturei la loculii de descărcare.
Art. 88. Taxele se calcul6ză in parte pentru conțenutulii fie-cărui
vassii, după tăria şi câtimea constatată. Este cu totulii opriti a se aplica
taxele pe basa tăriei de midlocii a btuturiloră spirtu6se conțenute in mai

multe vasse.

Art. 89. Diferinţele intre declaraţiune şi resultatuli constatării nu

dai locii la aplicarea ver-unei penalități assupra declarantului, d&că aceste.

diferinţe sunt privitore la gradulii de tărie allă băuturilor. Dâcă diferințele sunti relative la câtimea btuturilori, ori-ce prisosu găsiţi peste
câtimele declarate se supunii la plata taxei induoită.
Art. 90. După terminarea verificaţiunii prescrisse la art. 84, agen-

tului reproduce

din registrulă portativi.

(modelii

No. 2), pe

partea

a

duoa a declarațiunii semnată de conductorulii băuturilor, constatările
selle, şi face calcululi drepturilorii datorite pe basa acestori: constatări şi

cu applicațiune de taxe induoite assupra excedentului găsiți in cătimea .
băuturiloră declarate,
Art. 91. Declaraţiunea indeplinită, precum se prescrie la art. prece-dentu, rămâne in mânele agentului, 6ră conductorulii este datorii a aquita,
imediati, fără opunere şi in numerarii, totalitatea drepturiloră ce ?i se:
cere de către agentul de percepţiune.
|
Art. 92. Conira drepturilorii aquitate se libereză conductorului băuturilori uă quitanţă tăiată din registruli cu matcă (A souche), (model
No. 3); acestă quitanţă servă de singurulii titlu pentru libera intrebuintare a băuturilori in communa unde s'a făcutii aquitarea drepturiloră.
” Art. 93. In casulii când conductorulit băuturilorii sar opune la plata
drepturilor detorite, declaraţiunea se va reţene la biurou şi băuturile

,
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se vorii opri spre a se vinde prin licitațiune, conformă reguliloră prescrisse de regulamentuli de faciă pentru vândsrea de băuturi confiscate.

- Din preciuli vendării se vori trage taxele cuvenite assupra b&uturilorii
vendute şi cheltuelile făcute cu vendsrea, 6ră restului se va ţâne la disposițiunea proprietarului băuturiloriă , care va, avea facultatea a "li reclama in termenii de şâse luni.
După expirarea termenului de şese luni, acesta rămâne dobenditii fis-

cului sai

adjudecatariloră dreptului de consumaţiune.

PERCEPŢIUNEA

ASSUPRA BEUTURILORU FABRICATE IN COMMUNELE
SUNTU PUSSE IN CONSUMATŢIUNE

UNDE

Art. 94. Nimeni nu pote fabrica băuturi supuse dreptului de consumațiune de câtii in temeiulii unei autorisaţiuni speciale a administraţiunei contribuțiuniloră indirecte.

Art. 95. Ori-cine doresce a intreprinde fabricațiune de rachiă , spirtii

sau bere, este datori a face inscrissă cererea sea de autorisaţiune către
agentul băaturilori spirtudse din reşedinţa judeţului unde are 'intenţiune
a stabili fabrica sea,

Acestă cerere,

care

va fi alcătuită

arăta :

I.
II.
III.
IV.

conformă modelului

No

4, va

Localitatea unde este a se aşeda, fabrica;
Felulu băuturilorii de fabricată ;
Felulu productelorii de intrebuinţaţii ini fabricaţiune ;
Numărulă şi capacitatea vasselorii carii voră servila fabricațiune;

V. Produsulă de midlocă

presumată

ali fabricaţiunei

pentru dece

dille de lucru.
Art, 96. Cererile de autorisaţiune pentru stabilirea de fabrici de băuturi spirtudse vorii fi totit-Aa-una revestite cu vida primarului communei unde subscriitorulii cererei “ȘI va avea domiciliulii. Cererile lipsite
de acestă vidă se vorii respinge.
Art. 97. Îndată după primirea cererei, agentuli către care este adresată, libereză unii bileti. de autorisaţiune” tăiatii din registrulu cu matcă

modelii No. 5.

Acesti biletu supune pe possessorulii lui la indeplinirea, obligațiunilorii

impuse prin regulamentul de faciă, fabricanţiloră de băuturi spirtudse.

Art. 98. Purtătoruli unui biletu de autorisaţiune care voesce a usa
de dreptulă ce ?i se dă prin acesti biletii, este datorii a notifica agentului percepţiunei dreptului de consumaţiune din communa sea, prin

declarațiune | inserissă modelii No, 6, diua” şi ora când are a incepe fabricațiunea.

La acestă di şi oră agentului se transportă la fabrică insogitii de primarul communei sai ună delegati allu acestuia şi constată dâca, inStalațiunea, este conformă cu indicaţiunile biletului de autorisaţiune, in
ceea ce privesce mai allesi felulii băuturilor de fabricat , nuinărulii şi
capaciţatea vasselorii carii ai a servi la fabricaţiune. — Assupra acestei

constatări se incheiă procesiă-verbalii in trei exemplare din carii unulit
se dă fabricantului, altuli rămâne depusii la primăria communei şi ali
treilea, se opresce de agentulii de percepţiune.
Ant, 99. Fabricanţii de btuturi carii vorii incepe fabricaţiunea, mal
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"nainte de indeplinirea formalitățilorii prescrisse fa art,
precedenti, suntii
supuși

la uă amendă de una, miă let,

Se exceptă

de la disposiţiunile

de mai

susii fabricațiunile

de

rachiă
din tescovină, prune in mici quantități in cazane mobile,
pentru cari! nă
simplă declaraţiune adjunge.
Art, 100.

Yabricanţii

sunti datori a țene registre

in regulă

pentru
operaţiunile lorii dilnice; aceste registre vorii fi numero
tate, şnuruite
şi
sigilate

de agentului băuturilor spirti6se din reşedinţa judeţul
ui. Contravenienţii la, disposiţiunile acestul articolii se vori supune
la uă arendă
de 1000 lei şi la retragerea biletului de autorisaţiune,
.

Art, 101. Fabricanţii suntă obligați a communica registrele
lori agențiloru
de percepţiune, ori când aceştia, voru crede de cuviin
ţă a le

cere.
La casu de refusii ei se vor Suppune pentru prima ră la uă
amendă de
300 lei, pentru a duoa 6ră, la uă amendă de 500 lei, şi pentru
a treia

Oră la retragerea biletului de autorisatiune şi la maxim
umii all amendei.
Art.102. In toti cursulii fabricaţiunei, fabricanţii sunţă
țenuţi de a

transmite din trei in trei dille, la biurouli de percepţiune
allu b&uturilorii
spirtuose, uni tabloii modelă No. 7, arătători
de:
1. Felulă gradelor de tăriă şi câtimea băuturilori

sulu cellorii din urmă dille;

fabricate in cur-

2. Numărulii şi capacitatea, vasselorii în carii Sail aşedati

unde suntii depuse vassele.

şi loculii

Agenţii de percepţiune suntă in dreptă a verifica ori când şi
prin orice midloce sinceritatea acestori tablouri,
Art. 103. Ori-ce câtime de băuturi Sar găsi fabricată peste
câtimele
coprinse in tablourile transmise agentului de percepțiune se
vorii con-

fisca.

-

Art. 104. Agenţii de percepțiune sunti datori a exercit
a uă priveghiăre

permanentă, assupra localurilor unde vorii f depuse
băuturile
fabricate. Ei suntu in dreptă a lua cheia acestori localur
i, fără, insă a

„putea usa de acesti drepti! de câtii atunci când voră avea
motive inţemeiate de a bănui buna credinţă a fabricantului.
|
Art. 105.
Nici uă câtime de băuturile fabricate nu se pâte

loculii unde suntii depuse de câtii cu autorisaţiunea, agenți ridica din
lor de per-

cepţiune.

i

Acâstă autorisaţiune se liberâză după cererea fabricanţilori
făcută prin

declaraţiune modelii No. 8.... şi care coprinde:
1. Felulă, tăria şi câtimea băuturilori;

2. Destinația, lori.

Art. 106. Deca declaraţiunea va arăta că băuturile
suntii destinate
a se da, in consumațiune, chiar in communa unde sa fabricati, agenţii
implinesc formalitățile prescrisse de art. 83, 84 şi 85 alle regula
mentu-

lui de faciă, relative la verificațiunea b&uturilorii declarate, faci applica
țiunea taxelorii şi libereză quitaneia, cuvenită.
,
“
Art.10

7, Dâca declaraţiunile voră arăta că băuturile suntii desti-

nate a se transporta in altă commună saii a se exporta, ridicarea lori nu
se va permite de câtii după indeplinirea
transporturile in transit (liberă trecere).

formalităţilori,

cerute

pentru
E

Art. 108. Agenţii suntii datori a țene pentru fie-care fabricantii unii

comptii (registru modeli No. 9 . . .) de buturile fabricate şi de băutu-
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zile vendute după autorisaţiunile liberate, conformii art. de mai susă,
Dâcă la, revisiunile ce au obligațiune a face la epoce nedeterminate J0calurilorii unde suntu depuse băuturile fabricate, agenţii voră găsi veruă diferinţă in mal pucinit intre câtimele de băuturi in ființă și “câtimele
ce arii urina să se afle după comptulii fabricantului, acestă diferintă se
va, socoti ca vândută şi assupra ei se vorii applica, taxele dreptului de'consumaţiune.

Art. 109. Se

lipsurile

vorii apăra insă de plata dreptului de consumaţiune

de băuturi provenite

din spargerea

vasselorii

pe câtii

acestă

spargere va fi fostii constatată in modulii prescrissii la art. următorii.
Art. 410. Fabricanţii suntă obligaţi a iacunnosciinţa, despre acesta,
indată după int&mplarea spargerel ver- -unul vassi cu băuturi, pe agenţii
băuturilorii spirtose ; la primirea incunosciințărei, agenţii se transporl6ză
fără nici uă intărdiere la loculă unde sunti depuse băuturile şi constată

felul, tăria şi cătimele băuturilorii perdute.

Assupra, acestei “constatări

se incheiă procesil-verbalii pe temeiuli căruia se scade fabricantuli in
comptuli său cu băuturile perdute.
Art, 441. Prefacerea rachiului şi a spirtului in băuturi de tuxi şi altele este liberă; distilatorii sau fabricanți nu suntu supuşi la, nici una
din indatoririle: şi formalităţile prescrisse "mai susă,
DESPRE

BEUTURILE

Art. 412.

APERATE

DE PLATA

DREPTULUI

DE CONSUMAŢIUNE

Conductorii de băaturi spirtuose carii voru cere scutirea de

plata dreptului de consumaţiune pe temeiulii art. 2 alu legii din 20
Aprilii 1867 ') şi allu art. 7 din regulamentulii de faciă, suntii datori a declara, inscrisi “natura, şi câtimea băuturilori lorii şi felulii vasseloră în
carii suntu contenute.

Declaraţiunile se faci pe imprimatele (model

No. 10...), carii se gă-

sesci totii-Wa-una, în biuroulă de percepţiune cu plată de dece parale
f6ia. Aceste declaraţiuni se subscriii de” către conductori! Dăuturilorii;

ele rămânii la biurouli de percepţiune.
Art. 1413. Băuturiie declarate, după cum se prescrie la, articolele precedente, sunti supuse la verificaţiunea, agenţilorii. Verificaţiunea se face
assupra naturei b&uturiloru.
Art. 114. Dâca resultatuli verificaţiunei va dovedi că băuturile carii,
prin natura lori, sunti pasibile de plata dreptului de consumaţiune, ai

fostii declarate ca băuturi scutite Wacâstă plată , conductorulii băuturilori se va considera ca, fraudatoriă, băuturile se vori confisca şi ellu se
va supune la uă amendă egală cu taxele ce ară fi avutii a aquita, dâca

declaraţiunea sea ar fi fosti sinceră şi fără insă ca acestă amendă să
potă fi mal mică ca 200 ei, nici trece peste 1500 lei.
Art. 415. Dâca resultatulă verificaţiunei va fi conform cu arătările
din declaraţiune, agentul va face pe partea 2-a a acestei declaraţiuni
incredințarea sea şi va libera conductorului b&uturilorii unii billeti tăiati

din registruli cu matcă

modeli No. 11,

biletii care va servi de titulă

pentru libera intrebuinţare a btuturilorii.
Art. 116. Conductorii de băuturi importate din străinătate de natură
a fi apărate de plata dreptului de consumaţiune, suntii obligaţi, pe len1) Veqi legea precedentă.
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gă declaraţiune inscrissă, şi la infățişarea expediţiunil
orii vamale constacă băuturile sunții importate din străinătate.
”
Aceste expediţiuni suntii duplicatulii declaraţiunei in
vam
ă
la introducerea băuturilor, Şi
tătore

recepisa vămei pentru aquitarea dreptu

lui de importațiune. Agenţii suntă datori a se incredința
prin revisiune dâcă bău-

turile presentate

“'suntă aceleaşi la, cari! se raport

ă expediţiuaile vamale.
Pentru acestii sfârşitii ei vorii confronta numărulii
numerele vasseloră cu indicaţiunile din declaraţiunea,şi felului, mărcile şi
de vămuire și, ne-

găsindu nici uă diferinţă , voru da biletul de liberă
intrebuințare model
No. 11.... In casti contrarii voriă proceda la verif
icareain detaliii felului
băuturilori.
Expediţiun

ile vamale, presentate la biuroulă de perce
pţiunea dreptului
de consumaţiune, se oprescii la aceste biurouri
spre a se afașa la matca
biletelorii de liberă intrebuințare,

DISPOSIŢII PARTICULARE
Art. 117. Personele călttorindi pe josi, călare
saii in trăsură de drumă
cu cai de postă, nu poti fi oprite şi intrebate, şi
bagajele lori nu se potii
visita.
Art. 118. Ori-ce acte contrarit disposiţiunilorii
articolilorii precedente
se voril considera, ca acte de violenţă, și făptui
torii lori se vorii urmări
correcționali.
Art. 119. Diligenţele particulare, furgânele, birjel
e şi ori-ce alte trăsuri cu chirie suntă supuse la, revisiile agenţ
ilor de percepţiune, precum şi ori-ce
xelori.
Art. 120.

pote servi a, transporta

Persânele

bănuite

sai

conduce

că uneltescii

btuturi supuse

îa-

fraude servi

ndu-se de
exempțiunea pronungiată la art, 117.. . se
vorii conduce inaințea unui
agent
i de poliţiă

sai inaintea primarului communei, pentru a se
suppune bagajele lorii la visita agenţilorii dreptului de
consu
mațiu
ne.
Art.

121. Curierii nu potă fi opriți la, trecerea, lori,
şi de aceea li se
interdice de a, se insărcina cu transportarea
de băuturi supuse dreptului de

consumaţiune.

Art 122. Ori-ce curieri şi impiegaţi ai postelorii
şi a altorii administrațiuni publice se voră dovedi că au făcuți
sau aii favorisaţă fraude, se
vorii urmări ca fraudatori şi depărtarea lorit
din
cia de către autoritatea competinte, după cerere servicii se va pronun:
a administraţiunei contribuțiunilori indirecte.
DESPRE

LIBERA TRECERE ŞI DESPRE BEUTU
RILE CE SE ADUCU IN COMMUNE
PENTRU A SE VINDE PE LA TERGU
RI ŞI BALCIURI

Art, 123. Nimeni nu este liberă aridica
dintr'uă commună băuturi supuse dreptului de consumaţiune pentru ale
transporta in altă commună sai
pentru a le expedui in străinătate, mai "naint
e de a fi făcută declaraţiu-

nea sea la biuroulu de percepţiune cellă mai aprop
iati şi de a fi dobânditii uni bilet de libera, trecere.
Declaraţiunea va arăta număruli şi felului vassel
orii cu băuturi, felulii, tăria şi câtimea b&uturiloriă Şi loculii pentr
u care suntii destinate.
Bilet

ulă

de liberă trecere va cuprinde acelleşi indicațiuni
ca declaraţiunea,; ellii va fi tăiatii din registrulă cu matcă
modelii No. 12.
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Art. 124.

Băuturile expeduite cu biletă de liberă trecere sunti scu-

tite de plata dreptului de consumaţiune

in communele

prin

carii treci

pentru a adjunge la destinațiunea lori.
Art. 125. Pentru a se bucura de exempţiunea resultândii din biletulii

de liberă trecere, purtătorul

unui

assemenea

bileti este datorii,

ca la,

intrarea sea intr'uă commună, să depună in numerariii saii să garanteze
taxele cuvenite assupra băuturilorii sâlle. Taxele depuse se voră restitui
sai garangia se va annula după justificarea. scâterei băuturilorii din
commună,
Când conductorii

nu voră putea, nici depune taxele,

.
nici ale garanta,

băuturile lori voră fi insoqite, in totă trecerea prin commună penă la
eşire, de uni delegati ali agentului de percepțiune alli b&uturilori
spirtuose. Conductorii vori plăti .pentru acâsta uă despăgubire de 15

parale la vedră, ori-care ar fi felulă băuturiloră,

fără insă

ca acâstă des-

păgubire să potă fi mai mică ca 3 lei sait mai mare ca 15 lei.
Art. 126. B&uturile expeduite cu bilet de liberă trecere - nu potă sta
prin communele prin carii treci mai multi de 36 ore de la data intrărei loru.
Art. 127. Decă la eşirea din commun
a băuturiloră
ă in liberă trezere se
va găsi ver-uă lipsă din câtimea acestorii băuturi recunoscută la intrare,
conductoruli va aquita taxele assupra lipsei constatată care se consideră

vendută pentru consumațiunea, locală.

Art. 128. Ori-ce substituțiune şi ori-ce alterațiune făcută in natura,
sau in felulii b&uturilorii in libera trecere, in tempulă şederei loră in com-

mună, vasupune pe contravenientă la uă amendă de la 200 până la 1000
lei, şi va trage după densa confiscarea băuturilorii represintate şi plata

unei summe egale cu diterința, intre valdrea, acestori băuturi şi valOrea băuturilor recunnoscute la intrare.
Qualitatea amendei se fixeză după importanţa, fraudei.
Art. 129. In casulu când din forgiă majoră saii din accidentii recunnoscuti: de către autoritatea municipală, unui conductori de băuturi in
liberă trecere va fi reţânutiă intr”uă commună peste termenul de 36 ore
fixată, ellă va fi datori a incunnosciința despre acâsta pe agentuli locali
all percepţiunil taxei b&uturiloră spirtu6se şi a cere incuviințarea prelungirii şederii lui in commună.

Art. 130. Băuturile aduse intr'uă commună pentru a se vinde pe la

bălciuri sai terguri, suntii supuse la tâte formalitățile liberi treceri, cu

adăogire că, la intrarea lorii in commună, btuturile sa vorii verifica in
detalii, in privinţa tărie şi câtimei. Pentru băuturile aduse spre vendere
la bâlciuri sau târguri, taxele se vorii depune totă--auna in numerariă.
Duoă-deci şi patru ore după expirarea terguriloră sat bâlciurilori,. conductorii suntu datori a scâte btuturile din commună, plătindă taxele cuvenite assupra câțimelori vândute; aceste câtim! se vori constata prin
revisiune in detalii.
După trecerea termenului de 24 ore, taxele depuse vori! rămânea, definitivu dobenâite fiscului saii adjudecatarilorii venituriloră dreptului de

consumaţiune, reservându-se, bine inţellesi, conductorilorii dreptulii
de a pune băuturile loră in consumaţiune in coprinsuli: communei în care

Sa țânutii tergulii sai bâlciulă.
Art. 131. Pentru tote operaţiunile relative la libera trecere şi la bău-
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turile ce se aducii spre vendsre la terguri sai bâlciuri, agenţii voră țene

ună registru speciali, model No. 13, în care vori inscri num&ruli

bi-

letulut de libera trecere şi indicaţiunile din acesti biletii, taxele depuse
sai garantate la intrare”! in commaună, taxele restituite la eşire. Uă col6nă
de observati5 uni se va reserva

in acestă

registru pentru

a se menţiuna

percepţiunile la carii ară da locii băuturile in libera trecere.
FRAUDE ŞI DELICTE IN CONTRA AGENŢILORU

Art. 132. Ori ce contravențiune la, disposiţiunile regulamentului de
faciă, când acestă contravenţiune are de scopii eludarea sai intârdierea
plăței taxelorii, trage după dânsa confiscarea btuturilori găsite şi uă
amendă de la 200 până la 1500 lei.
- Art. 133. Amenda nu este colectivă, ci individuală, prin urmare amenda,
se aplică la fie-care din persânele carii aii luată parte la uă aceeaşi contravenţiune.

Art. 134. Caii, trăsurele și orl.ce alte objecte carii ai: serviti la tran-

sportulii băuturilorii

confiscate,

se sequestreză când. contravenenţii nu

voesci saii nu potit să depue, saii să garanteze indată după

constatarea,

contravenţiunei, totalitatea amendilorii carit le-ari fi aplicabile.
Art, 135. Suntu considerate ca, contravenţiuni carii dai locă la apli-

carea, confiscărei şi amendei:

1. Neefectuarea declaraţiunei prescrisse prin art. 80 ali regulamen-

tului de fagiă la introducerea băutarilorii in communele unde suntii destinate a se da in consumaţiune;

2. Descărcarea băuturilori saii introducerea loră la domiciliii mat
"nainte de aquitarea taxelorii cuvenite assupra acestori băuturi;
3. Neefectuarea, in terminele prescrisse a declaraţiunilorii la carii fabricanţii de băuturi assupra, dreptului de consumaţiune sunt indatoraţi prin

art. 103 allu regulamentului de faciă:
- &. Cătimele găsite mai multi pe la fabricanți de băuturi spirtose peste

câtimele declarate;
9. Ori-ce declaraţiune falşă făcută de uni fabricant cu scopulii de a
obțene uă descărcare de comptii pentru perderi prin spargere, când
aceste perderi nu s'arii putea proba, in modulii prescrissil;
"6. Alteraţiunile sai substituțiunile făcute in natura, saii felulă băuturilori in libera trecere;
|
7. B&uturile ce se vorii găsi pe drumuri in cursi: de transportă, fără
a [i insocite de biletulii de libera trecere;
8. Băuturile găsite ascunse prin case, pivniţi, gropi, etc., fără ver-unii
titlu de liberă întrebuințare.
“Art. 136. Ori-ce pers6nă sar opune la exerciţiul legali ali funcționarilorii, agentilorii dreptului de consumaţiune, se va pedepsi cu uă
amendă de 100 lei.
In casu de injuri! sait de lovituri assupra agentilori, se incheiă procesi-verbaliu care se trămite ministerului publiciă spre a urmări pe făptuitori şi a face să li se aplice pedepsele prescrisse contra acellorii carii
se opuni cu violenţă la exerciţiulu functiunilorii publice.
Art. 137. Suntii supuşi penalităţiloru prescrisse de art. 141 din coduli penală:
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1. Agenţii Statului saii communall carii arii implini taxe mai mari de

câtii acelle hotărâte prin tarife;
2. Agenţii cari! ai midlocitii a se strecura, fiă prin rea credinţă, fiă
neglijenţă, băuturi pentru carii aru fi trebuiti să se implinâscă taxele,
CONFISCĂRI

ŞI FRAUDE

Art. 138. Orl-ce contravențiune în materie de băuturi spirtuose care
dă loci la confiscare şi la aplicațiune de amendă sait numai la cea din

urmă din aceste penalități, trebue să fiă constatată printr”uni procesiverbalii incheiati cellii multii in 24 ore după ivirea contravenţiunii.
Art. 139. Sunti in dreptii a incheia, procesă-verbalii de contrăvenţiuni:
I. Agenţii contribuțiunilori

directe

carii primescă

uă I6fă mensuală

de la 150 Îet in susii Saii remise pentru uă summă equivalentă;
II. Primarii communelorit urbane şi rurale;
IL. Agentii de ori-ce gradii însărcinați cu incăssuirea veniturilorii pu:
blice;
IV. Sub-prefecţii şi poliţail;
V. Persânele legalmente autorisate a lucra in numele primariloru, sub-

prefecţilorii sai poliţailorii.
Sub- -prefectii şi politai potu incheia procesii-verbalu de contravențiuni şi afara din circuriscripţiunea unde exercitâză funcțiunile lori; in
assemenea casii insă, et suntii datori a remite, fâră intârdiere, agentului
b&uturiloru celli mai apropiatii de loculi unde s'a constatatii contraven-

țiunea, atăt actele relative la constatare
Art. 140.

_câtii și băuturile sequestrate.

Constatarea contravenţiunii prin incheiare de procesil-ver-

bal se face după provocaţiunea agenţilorii de percepţiune ai dreptului
de consumațiune saii orl- cărei alte pers6ne ar dovedi frauda.

Art. 1441. Procesele-verbale nu se poti incheia de câti iu presenţa
proprietarului b&uturiloriu găsite in contravenţiune sai a representantiului său şi in presența conductorului (cărăuşului); aceştia suntu chiămati
a sub-scrie procesulii -verbalu impreună cu agentulă care a, constataţă

frauda.
Când proprietarul btuturilorii saii representantulă său vori fugi sau

nu vori voi a iscăli, se va face menţiune despre acesta in procesuliverbalu care se va subscrie atunci de duoă pers6ne chiămate ca martori.
Art. 142. Procesele-verbale vori arăţa:
1. Data, dillei şi ora când vorii fi redigiate,
2, Numele, prenumele, qualitatea şi reşedinţa persnel (impiegatului)
care incheiă procesuli-verbală ;

3. Numele, prenumele, qualitatea Şi reşedinţa persânei care a provocati constatarea contravenţiunei, adică care a doveditii frauda;
4. Natura contravenţiunei şi articolele din legea assupra b&uturilorii
spirtudse şi din regulamentulti de fagiă relative la acestă contravenţiune ;
5. Numele, prenumele şi domiciliulit proprietarului b&uturilori și cOnductorului acestora;
6. Felulii, tăria, şi câtimea btuturiloră

găsite in contravenţiune

si fe-

lulu şi numărulii vasselorit in cari! sunţit conţenute;
1. Loculii unde s'a incheiati procesulii-verbali.

Aceste indicaţiuni vori fi de ajunsi când contravenţiunea constatată
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va da loci numai de aplicarea, amendel; când contrav
enţiunea va fi de
natură a trage după sine pe lângă amendă şi confiscarea
băuturiloriă ,

procesele-verbale vorii arăta incă:
-8. Evaluaţiunea aproximativă a b&uturilorii sequestrate ;
9. Loculi unde sai depusii băuturile sequestrate şi numele, prenu.
mele şi qualitatea pers6nei in păstrarea căreea s'aii dati aceste
băuturi.
Art. 143. Dâca proprietarul băuturiloră va fi faciă la
incheiărea
procesului-verbală, 7i se va da copie după acâsta.; in casii de absenţă
a
proprietarului, dâcă dânsulii “ȘI va avea domiciliulii in commun
a unde
s'a, constatatii contravenţiunea, procesulii-verbalit ?i se va signific
a in 24
ore după incheiare.
.
In casulă contrarii, procesuliă-verbală se va afişa in acellaşi termeni
la ușa biuroului de percepţiune.
Art. 144.

Băuturile sequestrate se voră sigila de agentulii care a
in-

cheiati procesulii-verbală şi de proprietaruli lori. Când

nu va fi faciă sai

va refusa a sigila, băuturile,

acestă

indeplini pentru dânsulă de către primarulu locali
şi de către unii agentii poliţienescă in communele
Băuturile sequestrate se vorii incredința, in paza
cute din locul unde sa constatatii frauda.
Art. 145. Procesele-verbale de contravenţiuni

proprietarului

formalitate se va

in communele rurale
urbane.
unei persâne cunnosşi confiscări se voră

inainta, 24 de ore după incheiarea loră, commissiunei ad-hoc
instituită
in reşedinţa fie-căruia, districtă , conformii art. 19 aliniatu
lă all 2 all

legei assupra b&uturiloră.
Commissiunile ad-hoc vorit da, cellii multii in trei dille de la primire,
hotărârea lori assupra proceseloră-verbale şi vori communica
acestă
hotărâre biuroului de percepţiune alli b&uturilorii spirtudse
din communa unde s'a constatată frauda.
"
Prin hotărârea el, commissiunea ad-hoc va determina şi quantit
atea
amendei ce urmeză a se aplica contravenentului.

Art. 146. Hotărârea commissiunei ad-hoc se va notifica cellă
mai
târdii in 24 ore de la primirea, ei de către agentulă proprietarului
b&u-

turilorii ; in casă de nemulțămire pe acestă hotărâre, contrav
enentuli
este liberii, in termenii de dece dille, a face recursi la minister
ulii fi.

nancelorii; efectele hotărârei cominissiunei ad-hoc suntii suspend
ate.
Hotărârea ministerului financelori se explică in tâtă intregimea ei
chiar
când contravenentuli ar usa de facultatea de recursti la tribunalu,
ce
"i se lasă prin art. 20 alin. 2, ali legii assupra b&uturiloră.
Art. 447. Procesele-verbale carii nu vorii fi incheiate in formele
prescrisse prin art. 12 ali legii assupra b&uturilorii şi prin art. 139, 441,
142 şi 143 allu reglementului de fagiă , sunti lovite de nulitate şi agenţii carii le-ai redijatii rămânii rEspundători către Statii şi către proprietarulă D&uturiloră.
Autorităţile nu voră putea admite în potriva proceselori-verbale alte

nulităţi de câți acele resultândii din lipsa formalităţilorii menţionate mai

Susul.

Art. 148.

Procesele-verbale incheiate in regulă formeză probă inain-

tea justiţiei până la inscripţiunea de falsificare.
Art, 149. Contravenentulii care ar voi să annuleze unii procesil-verbală de confiscare sub motivul de falsificare, se va adressa, către tribu-
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nalulu de ântâia instanţă alui județului cu cerere inscrissă şi sub-scrissă
de sine in persână, saii "de uni deplinii imputernicitii din. parte”, purtători de procuraţiune in regulă. Acestă cerere se va face în termeni
de 8 dille de la notificarea, confirmării procesului-verbalii de către commissiunea, ad- -hoc, ne mal putendu contravenentulii recurge la ministerulă financeloră in modulă prescrissi la, arţ. precedenti.
In assemenea casii băuturile sequestrate rămânu in depositii până la

intervenirea hotărâri! tribunalului, dâcă contravenentuli va presenta, dov6da liberată de tribunalii pentru primirea cererit de annulare, cheltuelile făcute cu păstrarea acestori băuturi vori fi in sarcina, vinovaţilorii.
Art. 1450. Cheltuelile făcute cu păstrarea băuturilor sequestrate, a
cărorii confiscare va rămânea definitivă,

se vorii

efectua

din preciulii

vendării acelloră băuturi.
Art. 151. Statulu nu răspunde pentru nici uă pagubă ce Sar ivi in
t&mpuli şederii băuturilorii sub sequestre, fiă din spargerea vasseloră,

din incendiii saii orl-ce altă intemplare.
Agenţii singuri suntu răspundători pentru pagubele ce arii proveni
numai din negligenţa lori.
Art. 1592, Proprietarii b&uturilori suntii r&spundători de faptele agenţiloră, factoriloru sau slugiloru lori, in câtii privesce contravenţiunile

cari! tragi după dânsele confiscarea b&uturiloră şi aplicarea de amende,
DESPRE IMPLINIREA AMENDILORU ŞI DESPRE VENDEREA

BEUTURILORU ŞI

VASSELORU CONFISCATE

Art. 153. Indată după primirea, hotărârii definitive date de autoritatea in drepti assupra unui procesi'verbalu, dâcă prin acestă hotărâre

procesulu-veralii se annulâză, agenţii libereză b&uturile sequestrate proprietarului loră, fără a cere de

la dânsulii veri-uă altă plată, de câţi! aceea,

a taxelori dreptului de consumaţiune, cheltuetile pricinuite cu păstrarea
băuturilori: rămânendi in sarcina, agentului care a incheiații procesulverbal annulati.
Liberarea b&uturilorii se constată prin inscriere chiar pe hotărârea
dată assupra procesului-verbalii.
Decă prin hotărâre procesulă-verbalii este aprobati, agenţii procedâză

conformi prescripţiunilorii articolelorii de mai josi.
Art. 154. Când contravențiunea constatată prin procesulit-verbali dă
locu numai la aplicarea de amendă, agenții implinescii de la contrave-

nenţi amenda in summa fixată prin hotărârea dată. assupra procesuluiverbală, liberâză recepisa tăiată din registrulii cu matcă modelii No. 14%,

şi restitue băuturile sequestrate, făcând menţiune despre
iuire in moduli arătatii la articolulii precedenti.

acestă reati-

In casuli d'a se opune contravenentulu la răspunderea amendei, băuturile sequestrate vorii rămânea sub oprire şi se voră vinde in termeni
de 15 dille prin indeplinirea formelori pentru venderea btuturiloră sequestrate.

In intervalulii acestori 15 dille proprietarul va avea dreptului, plătind amenda şi cheltuelile de păstrarea băuturilori, de a primi inapoi
băuturile sequestrate.
Taxele dreptului de consumaţiune se implinescii independentă de
amendl.
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Art. 155. Din pregiuli produsi

din vendârea, b&uturiloră

oprite ca

gagiii allu amendilorii, se tragă taxele dreptului de consumaţiune, amendile şi cheltuelile pentru păstrarea băuturiloră , 6ră restulii se tâne in

tempu de şâse luni la disposiţiunea, proprietarului băuturilori, căruia i
se dă avisu despre vinderea efectuată,
După expirarea acestui termenii banil se incass6ză ca veniti din confiscări.
În casulu când produsulii vinderii nu ar

fi suficienti pentru acoperi-

„ Yea, taxeloru dreptului de consumaţiune, amendelorii şi cheltueliloră de
păstrare, proprietarulă băuturilorit rămâne răspundători pentru restă la
plata căreea se urmăresce, conformii legii de urmărire.
Art. 156. Când contravenţiunea constafată prin procesulii-verbalii apro-

batii dă locă la aplicarea de amendă şi la confiscarea

b&uturiloră, dâcă

contravenientuliă va refusa plata amendei, acâsta se va implini din depositulu sai din garanţia luată la constatarea contravențiunii. In lipsă de
depositit sau de garanţii, implinirea, se va, face din produsulii vendării

midlocelorii de transportii, sequestrate contormii disposiţiuniloră art. 134
allu regulamentului de faciă, implinindu-se preseripţiunile art. precedenti,
cu excepțiune că taxele de consumaţiuni şi cheltuelile de. păstrare se
vorii trage din produsul vendării băuturilor confiscate.

- Art, 157. Băuturile şi midlocel: de transportit oprite ca gagiu

taxelori dreptului

de consumaţiune

ali

saii allă am'ndilorii şi băuturilori

confiscate se vendi prin licitaţiune publică orală. Licitaţiunile se tenii la
biuroulu percepțiunii dreptului de consumațiune, in presenţa, primarului
pentru communele rurale, Şi in presenţa unui agentii polițiănescii pentru
communele urbane.

Data dillei şi ora fixată pentru țânerea licitaţiunii se vori aduce la cunnoscinţa publicului, atât prin afişuri lipite cellii puginii cu 5 dille mai
"nainte la uşa biuroului de percepțiune şi la uşa primăriei, cât şi prin
bătaiă de tobă in totă coprinsulă commune.
Deca câtimea b&uturilori

de vendutii va fi mat mare

ca 250

vedre,

publicaţiunile se voră face prin intermediarulii sub-prefecturei, in toti
cuprinsul plăşei şi intr'ună interval de dece dille cellii pucini.
Art. 158. Când băuturile de vendutii vorii fi de diferite feluri, licitațiunile se vorii ţene in parte pentru fie-care felii de băuturi.
B&uturile se vândi tot-da-una impreună cu vassele ce le conțeni.
Art. 159. Pregiurile oferite de către diferitele pers6ne carii iaii parte
la licitaţiune se vorii inscri pe fâea modelii No. 15... după rendiă, şi in
dreptulu numeiui fie-cărui concurentii.

- Adjudecaţiunea, se va, face assupra cellui care va, oferi preciulă cell
mai mare.

„Adjudecatorele va subscri foea de licitaţiune impreună cu agenţii carii

au țenutii licitaţiunea.
Uni procesit-verbală de adjudecaţiune se va incheia assupra fie-căreea

licitaţiuni; acestă

procesii-verbali

se va subscrie de către agenţii carii

ai tenutii licitaţiunea, de către adjudecataruli şi de către duoi cellu puqinu dintre concurenţii carii ait luati parte la licitaţiune.

Art. 160. Indată după săverşirea licitațiunei, adjudecatarulii va, depune in numerară, contra unei guitante provisorie a agentului b&uturi-
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forii spirtose, uă pătrime

din preciulii vândărei, care se va rețene până

la aprobarea adjudecațiunei.

Art. 161. Afară de exempţiunea vrevădută la art. următorii, nici uă adjudecaţiune nu este definitivă de cât după aprobarea ei de. către com-

missiunea ad-hoc din reședința județului. — Pentru acesti sfârşitii agenţii carii aii t6nutu licitatiunea inainteză commissiunei atâtii fâia. de licitațiune câtă şi procesuli-verbali ali adjudecaţiunei.

"Commissiunea, este datâre a se pronuncia assupra adjudecaţiunei celli
multi în trei
barea acestei
Art. 162,
suma, de 150
Art. 163.

dille după priimirea actelorii relative Şi ă hotără, sai aproadjudecaţiuni sai țenerea unei nuo! licitaţiuni.
Adjudecatiunile, alli cărorii pregiii este: mal micii de câtii
lei, nu suntii supuse la aprobațiunea comissiunei ad-hoc.
In casulii când commissiunea ad-hoc va decide annularea

adjudecaţiunei şi ţenerea unei noul licitațiuni, se va restitui fără nici uă
intardiere primului adjudecători summa depusă conformi prescripţiunilori art. 161, şi se va, proceda la licitaţiune in termenulă- maximum

de

5 dille de la primirea decisiunei commissiunel ad-hoc.
Art. 164. Nu se vorii putea tene mai multi de rel licitaţiuni pentru
vinderea, acellori băuturi.

Adjudecaţiunea făcută la, cea, Wa treea licitaţiune va (i totu-da-una definitivă, afară numai dâcă se va cere anularea el pe temeiulii neindeplinirel formelorii prescrisse pentru tenerea licitaţiuniloră.

Art. 465.

Sunti singuri in drepti a cere annularea unei

adjudeca-

țiuni pentru lipsă de forme, personele carii ait concurată la licitaţiune, doveditorii fraudelorii şi proprietarii lucrurilorii vândute in casi când acestea arii fi din cele” oprite ca, gagiu in puterea, disposiţianilorii art. 155,
156 şi 157 alle reglementului de faqiă.
Commissiunile ad-hoc sunt chiămat> a se pronunqia assupra, cere-

rilorii de annulare pentru lipsă de forme.
Art. 166. Deca uă adjudecaţiune va îi fostii annulată pentru lipsă de
forme, şi dâca la noua, licitaţiune se va dobândi unu pregiii mai mici de
câtu aceilii allu licitaţiunei annulate, agenții carii au tenută licitaţiunea ne-

regulată voru fi respunditori pentru diferinţă.
Art. 467. Adjudecatarii sunti datori a plăti preciuli
taxele dreptului de consumaţiune

adjudecaţiei şi

assupra beuturil ri cumpărate, “celii

multi in trei dille după incunnosciintarea ce ”i se va face că adjudecaţiunea a deveniti definitivă in casulă contrarii, summa depusă la Îicitațiune va rămânea perdută pentru dânsulu şi acâstă summă se va adăo-

ga la pregiulă adjudecaţiunei următre.
Art. 168.

Contra

incăssuirei summeloră

quitanţe din registrului ă souche modelă No.

din vinderi se vorii libera

16...

dâca lucrurile vân-

dute voriu fi fosti din acelle oprite ca gagiu sau din registrului ă souche
modelii No. 17, d&ca lucrurile vândute voră fi fosti confiscate.
Contra taxelor dreptului de consumaţiune se va libera quitangia prevădută la art. 93 allu acestui reglementii.
Art. 1469. Doveditorit fraudelorii carii dai loci la confiscarea btuturilorii, au dreptă la jum&tate din pregiuli vinderei acestorit băuturi.

Nimeni nu pâte cere a se bucura de beneficiul accordatii doveditorilori, dâca numele săi nu va fi trecuti: in procesulii-verbalu de constatarea contravenţiunei.
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. Doveditoril vorii da pentru summele ce primescii ca parte din produsul vinderei btuturilorii confiscate, quitanţă legalisată de primăria locală
sait de commissariatulii de poliție.
Art. 470. Din totaluli summelorii produse din: vinderea băuturilorit
şi vasselori confiscate, se vorii trage mai ânttiii cheltuelile făcute cu
păstrarea b&uturiloriă, restulii, numai, se va impărţi intre doveditori şi fiscu
sau adjudecatarii veniturilorii dreptului de consumaţiune.
|
Cheltuelile pentru păstrarea băuturilori voră fi totii-4a una, sprijinite
cu acte justificative,
Art. 174. Tote operaţiunile relative la venderile de băuturi şi la repărțirea produsului acestori vendări, se vorii inscri in registru modelii
No. î8.
Cu partea din produsulii vendăriloră de băuturi confiscate rămăne in
profitulii cassei dreptului de consumaţiune, agenţii de percepţiune ai
acestul drepti se vori incărca la venitu in jurnalul lorii de cassă.
Art. 172. In communele carii percepii taxe de axisit assupra băuturilorii supuse dreptului de consumaţiune, produsulii b&uturilorii confiscate

se va impărţi in modulii următori:

a

Jumătate se va da, doveditorilorii contravenţiunei carii ai motivati
confiscarea, conformii art. 21 din lege assupra băuturilorii;
Jumătate se va impărți egali intre cassa axisului şi cassa, dreptului de

consumaţiune.
Art. 186.

Tâie

SERVICIULU EXTERIORU
casurile de contravenţiuni carii tragii după

dânsele

aplicarea de amendă saii confiscarea, se supunii commissiuniloră ad-hoc

instituite prin art. 19 all legii din 20 Apriliu 1867.

Aceste commissiuni ţânii şedinţele lori in reşedinţa, fie-căruia judeţii
şi se compunii de primarulă communei de reşedinţă, de cassierulă generalii allă judeţulut şi de uni: delegatii allii prefectului. .
Art. 187. Commissiunile ad-hoc suntă datâre, in trei dille cell multă
după primirea proceselorit-verbale carii constati contravenţiunile, de a da
hotărările lorii pentru aprobarea sait annularea acestorii procese-verbale.
Hotărârile commissiunilorii ad-hoc să transmiti locurilor de unde sai
primiti procesele-verbale assupra cărora suntii date. Extractele după
aceste hotărâri se communicii de către commissiune administraţiunei centrale a contribuţiuniloriă indirecte indată, după pronungiarea loră.
Art. 188. Commissiunile ad-hoc nu poti pronunția annularea. proceselorii-verbale de contravenţiune de câtă in casulit prevăduti la art. 15
aliniatulu 2 allă legei din 20 Apriliii 1867.
Când insă commissiunile ad-hoc vorii avea bănuâlă assupra sincerităței arătătoriloră cuprinse intrunii procesii-verbalii, elle voră avea
dreptulă a suspenda darea hotărârei assupra acestui procesi-verbală şi

a cere cassierului generale să ordone uă cercetare locală a faptelori.
Art. 189. Prin hotărârile date pentru aprobarea, proceseloră-verbale,

commissiunile ad-hoc voriă fixa cifra amendeloră la carii va urma a fi supuşi contravenenţii, avândi totii-d'a-una în vedere disposiţiunile regle-

mentului de faciă relative la contravenţiuni.

Art. 490. Hotărările commissiunilori ad-hoc pentru aprobarea, proceseloră-verbale suntu definitive şi executorii dece dille după notificarea
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către contravenenţi, dâcă in acestii interval centravenenţii vori fi făcuți
recuisu la ministeruli finanqelorii sait vorit fi cerută la. tribunală
annu-

larea procesului-verbali pentru motivulii de falsificare, execuţi
unea hotărăriloră date de commissiunile ad-hoc se va suspenda până când mi:
nisteruli

Art.

finanqelorii sati tribunalulă se voră fi pronunciatii.
191. Hotărârile commissiunilorii ad-hoc, se notifică contravenen:

țilorii in extracti contra unei adeverințe arătătore de data, dillei
in care
sa, făcutii notificarea, dată de la care incepe a se număra termenu
lă de

dille pentru recursurile la ministerulii finangelorii şi la tribunale.
In
casulii când coniravenenţii nu vorii fi domiciliaţi în communele unde
Sau constatatii contravențiunile, hotărârile se afişeză pe uşa biuroului de
percepțiune sai. primăriei locale. Termenulii de dece dille se va, socoti din diua afişărei.
Art. 192. Execuţiunea, hotărârilorii date de commissiunile ad-hoc nu
se va suspenda de câtii in vederea dovediloriă constatătore că contrave
-

nenţii ai recursii la tribunali sai la ministeruli: financelorii. — Apreciarea acestori dovedi se lasă in responsabilitatea agenţilorii insărcinaţi a
executa hotărârile.

2

Art. 193. Commissiunile ad-hoc sunt incă chiămate a se pronunciă

assupra licitaţiunilorii țenute pentru vândări de băuturi confiscate:
sai

oprite ca gagiil.

.

Pentru acesti sfârşit elle primescii de la agenţii insărcinaţi cu ţâne-

rea licitațiunilorii foile acestori licitațiuni şi procesele-verbale de adjudecaţiune relative, şi se conformezii Cu disposiţiunile Art. 161 all reglementului de faqiă.
Art. 194, Controlorii contribuţiuniloră directe ataşaţi la, prefectura fiecăruia judeţi vori servi de secretari ai commissiunilori ad-hoc.
Atribuţiunile lorit in acestă, qualitate suntă:
1. Espeduirea corespundinței commissiunilorii ad-hoc cu admiiistraţia
centrală a contribuţiunilorii indirecte şi cu agenţii de percepțiune ai dreptului de consumaţiune,;
d

2. Tenerea registrului, model No.

19,

in care se vorii transcrie pe

rându de dată in resumati tâte procesele-verbale de contravenţiuni şi hotărârile commissiunilorii ad-hoc date assupra, acestorii procese-verbale;
3. Tenerea registrului, model No. 20, in care se inscrii tâte sum-

mele ce agenţii de perceptiune ai dreptului de consumaţiune

suntii da-

tori a incăssui, după hotărările commissiunilorit ad-hoc, ca produsuri din

amende şi vândări de băuturi confiscate.

Art. 195. La fie-care sfârşită de lună commissiunile ad-hoc voriă tră-

mite administraţiuni! centrale a contribuțiunilorii indirecte uă copie ex-

trasă după registrului modelului No. 20.

Art. 196. Uă indemnitate mensuală de 25 lei se va, da fie-căruia, controloră ai contribuţiunilorii directe pentru acoperirea cheltueliloră de
cancelarie alle commissiunilorii ad-hoc.
REGISTRE ŞI COMPTURĂ
Art. 197.

Pe lângă registrele speciale indicate la, diferitele titluri alle

reglementului de faciă, agenții insărcinați cu percepțiunea, fiă pe sema

fiscului fiă pe sâma arendatorilori,

suntii datori a tene uni. registru-jur-

23

i!
4|
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nalii in care voriu inscri pe rândii incăssuirile şi răspunderile făcute in
cursulu fie-căreea dille.
Incăssuirile se, treci in jurnal indată după liberarea quitanţelori cu
matca, contra cărora, s'au efectuatii.
Art. 198. Agenţii de percepţiune sunti obligaţi a se conforma pen-

tru țenerea, registrelori cu instrucţiunile ce se vori alcătui de către administrațiunea centrală şi carii vorii fi imprimate pe pagina dW'ântâiu a
fie-cărui “registru,

Indreptările şi răsiturile in registru suntii cu totulii oprite. La casă de
erore se va trage assupra cuvintelorii sait qifreloră greşite uă linie sub-

țire cu condeiuli, âșa in câtit să se potă toti: da- -una cunn6sce aceea, ce
a fostii scrissit.
Art. 199.

Agenţii de percepţiune suntii obligaţi a vărsa

summele in-

căssuite de ei la cassieria particulară a judeţului, din dece iin dece dille,

sau şi mai dessi, de va fi cu putinţă, primindii totii-da-una recepisă cu-

venită.

Art, 200. La finele fie-căr
luni perceptorii
eea dreptului de consumațiune
pe s&ma fiscului (in regie), suntii datori a frămite, prin intermediarulii cas-

sierului generali allu judeţului,
nilori indirecte:

administraţiunei centrale a contribuţiu-

1. Copie intocmai după jurnalului de cassă pentru

incăssuirile şi răs-

punderile făcute in cursulă lunei;
3. Unu bilanţiu de incăssuirile şi de răspunderile făcute in cursulii
lunei, insogitii de tote actele justificative de cheltueli, precum recepise

alle cassierilorii particulari sau generali pentru versările efectuate,
iantele doveditorilorii de primirea porţiei cuvenită lori, şi altele.
3. Liste extrase după registrele speciale:
a) De băuturile introduse in commune spre

a se pune

qui-

in consuma:

țiunea locală;
5)

De băuturile aduse pentru vendere la târguri sau bălciuri,;

c) De băuturile intrate in commune cu bilete de libera trecere;
d) De băuturile fabricate in commună cu insemnare detaliată de câti
Sai dati in consumațiunea

commune; şi câte

sai expeduiti cu bilete

de libera trecere;
e) De bilete de libera trecere liberate in cursulii lunei;
J) De contravenţiunile constatate, amendele implinite şi incăssuirile
din vendere şi băuturi confiscate.
i
Declaraţiunile inscrisse
de ori-ce felii făcute de contribuabili şi rămase
in mânele” agenţiloru de percepțiune se vorii alătura in listele relative.
Art. 201. Agentulă de percepțiune care după cinci dille de la finele
unei luni nu va fi trămisii compturile sâlle pe acea lună cassierului generalu allu judeţului, se va supune la uă amendă egală cu cifra remiseJorii cuvenite lui pentru dillele de intărdiare.
Art. 202. Agenţii de” percepţiune ai dreptului de consumaţiune pe

sema arendatoriloră nu suntii obligaţi a da administraţiunei contribuţiu-

niloru indirecte

compturile mensuale enumerate mai Susii.

Art. 203. Arendatorii suntă datori aremite, la finele fie-căreea luni, cassierului generali aliu judetului, uă listă de contravenţiunile constatate iin
cursulii lunei Şi uni compiii! 'de tâte summele implinite din amende și din
produsulii vândărilorii de btuturi confiscate. Acestii compti. va fi totiă-
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dauna insoșitii de recepisele cassierilorii particolari liberate in
contra
versărel amendelorii implinite şi de quitanțele date de doveditorii
fraudelorit pentru primirea porției cuvenite lori din val6rea băuturilorii
con-

iscate,
Arendatorii sunții assemenea datori a remite cassierilorii
generali comp-

tulă trimestrial de produsulii

taxeloră dreptului de consumaţiune

percepute de denşii, şi de câtimele de băuturi fabricate în commuhele unde

exercitesii dreptul de arendaţori.
Art. 204. Registrele carii se vorii intrebuința, de agenţii
de percepțiune ai dreptului de consumațiune vori fi numerotate şi sigilate
de cas-

sierulii generalii allă judeţului sub semnătura sea.
Perceptorii regiei vori primi registrele şi imprimatele necessarii loriă
de la cassierulii generali allii judeţului căruia se va trămite de administratia, centrală a contribuţiilori indirecte.
Arendatorii "şi vori procura assemenea registre şi imprimate
cu chel-

tuela lori, sait de la cassieri-generali ai judeţeloră

sau de ori unde altii

ari voi, cu condiţiune ca elle să fiă conforme modelelori alăturat
e la re-

glementulii de faciă.

DISPOSIŢIUNI TRANSITORIĂ
Art. 205. Perceperea dreptului de consumaţiune assupra
b&uturiloriă
passibile de acesti drepti, cari se vori găsi in fiinţă la data
punerei in
aplicare a legei din 20 Apriliii 1867, se va face coritormii prescri
pţiuniloră de mai josii alle regulamentului de faciă.
Art. 206. In fie-care commună se va, institui una sait mat
multe COmMmissiunt ad-hoc cu insărcinarea de a constata câtimea, felulii
şi graduli
de tărie ali b&uturilorii suppuse dreptului de consumațiune
carii se
vori afla in prăvăliile, pivnițele sati magaziile ori căror
pers6ne carii
fabrice
ză,

vândă

sau dețenă

sub fie-care

titlu assemenea

băuturi.

—
Aceste commissiuni se vorii compune, in communele rurale,
de
către
primaruli commurnei si agentulu de percepțiune allă băuturi
loră spirtuose,
dâcă unii assemenea agentii

se va afia in commună.

In commu-

nele urbane, commissiunile se vori compune de unii delegat
ii
măriei saă unii notabilii de suburbie, de ună agentii poliție allă prinescă şi de
ună membru all corporaţiunei rachierilorii desemnati de
stărostia, âces-

tei corporaţiuni.
Art. 207.

Commissiunile ad-hoc suntii datâre a se transporta la do-

miciliulă orl-cărui detentorii de băuturi spirtu6se

iarea cu care suntu însărcinate.

pentru a face consta-

Detentorii
de b&uturi suntă obligaţi a face commissiunilorii ad-hoc uă
declarațiune inscrissă, modelii No. 21 » ar&tătore de felulii
băuturiloră.,

tăria, loră in grade alle alcoolometrului Wagner

ocale.

Aceste declaraţiuni

şi câtimea

in vedre şi

se opresci: de către commissiuni şi se in-

scrii intwuă listă modelii No. 22,

Deca detentorii de băuturi vorii refusa a face declaraţiunea, cerută de

acesti articolii, commissiunile voră constata prin verificaţiune câtimea,

feluli şi tăria b&uturilorii ajlate, făcândi menţiune pe procesulii-ver
baliă

allit constatărei despre refusulii de declarațiune.

,

Art. 208. Commissiunile suntit in dreptă a se assigura de sinceritatea
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declaraţiunilorii ce li se faci, procedândii

Ja, verificațiune după disposi-

țiunile art. 184 ali regulamentului de faţiă.

Detentorii de băuturi sunti obligaţi, sub pedepsa unei amendi de 1000
lei, a. se supune la, verificaţiune şi a “inlesni commissiuniloră tâte Tidl6cele pentru efectuarea, ei.
Art. 209. In casulii când resultatulii verilicaţiunii ar dovedi că de-

tentorulii băuturilorii a făcuti uă declaraţiune falşă assupra câtimei băuturiloră selle, ori-ce prisossit găsiți peste câtimea arătată in declaraţiune
se va supune la plata taxei induoită.
Art. 210. Assupra fie-căreea, constatări commissiunea incheiă procesiverbalii modelii No. 23, in induoiţi. exemplari din carii unulu se remite

detentorului beuturilorii.
Acesti procesi-verbali servă de femeiu la taxarea băuturilori fiecăruia, detentorii.
Art, 211. După terminarea, Tucrărilorii selle, commissiunile inainteză

la sub-prefectura, ocolului, in ceea ce privesce communele rurale, sau la
cassieria generală, a județului, in ceea ce privesce communeie urbane,
atâtu declaraţiunile primite de la detentorii de btuturi câți şi listele modelu No. 22, precum Șiş procesele- -verbale alle constatărilorit.

Sub- -prefecţii saii casierii generali facii calcululă taxelorii datorite de
fie-care detentor de băuturi după constatările commissiunilorii.
Pentru fie-care plassă saii commună urbană se formeză uni

tabloii,

modeli No. 24, in induoiti exemplară, de tâte summele ce urmeză a se
incăssui ; unuliă din exemplarile acestui tabloit se inainteză administrației centrale a contribuţiunilorii indirecte, 6ră cellit-altit se remite de
către sub- prefecţi cassieriloră de plăşi, pentru

communali

a regula prin

perceptorii

implinirea taxeloră,, sait se opresce de către cassierulii ge-

nerali care face a se

implini taxele

prin agenţii insărcinaţi cu percep-

ţiunea, impositelorii directe in communele urbarie.
Art. 212. Plata taxelori se face, pentru communele rurale, la perceptorii communali şi pentru communele urbane, la perceptorii contribuţiuniloră directe, in. modulii şi in ţermenile determinate prin art. următoră.

Art. 213. In termenii de 10 dille de la data constatărei detentorii de
băuturi spirtudse suntii datori a se presenta la, perceptorele communali,
in communele rurale, sau la perceptorii contribuţiuniloră directe, in com-

munele urbane, pentru a regula, plata taxelorii datorite de el.
Acestă plată se face in numerariă şi in cursulii thesaurului
quitanţei tăiată din registrul cu matcă “modelii No. 25.
Art. 214.

contra,

Deca, insă summa datorată de unii detentorii va fi mat mare

ca 200 let in communele rurale, 500 lei in communele urbane, afară de
Bucuresci, laşi, Galaţi, Brăila şi Crajova, şi 1500 lei in aceste din urmă
commune, detentorulă nu se va indatora a plăti de cât jumătate din
datoria sea,; pentru plata cellei-alte jumătăţi

?i se va accorda, sub depu-

nere de garanții, unit ţermenii care nu va putea fi mai lungi de trei
luni, Dreplii “garanţiă, perceptorii n'aii dreptă a primi de cât efecte
Valle Statului sau poliţi cu trei semnături de pers6ne recunnoscule
solvabile.
Art, 215. Detentorii unei câtimi de bzuturi de ori-ce felii, mai mare de
1000 vedre in communele

urbane şi 100

vedre

in

communele rurale,
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sunții liberi în 10 dille de la data constatărei, a declara că voescii a
sc6te din commună totalitatea sai parte din băuturile lori pentru a le
transporta, in alte commune sai a le expedia in exportaţiune.

In assemenea casi

ei vorii indeplini formalităţile prescrisse pentru

libera trecere şi li se va accorda unii termenii de 20 dille pentru a ridica băuturile 'ce ati declaratii că voescii a seste din” commună.
'Taxele cuvenite assupra acestorii băuturi se vorii depune saii se vori garanta ; depositulii nu se va, restitui sai garanţia nu se va, annula, de câtit
după justificarea eşirei b&uturilorit din commună. Expirându termenuli de 20 dille fără ca eşirea, băuturiloriă să fi fosti efectuată, taxele
depuse sau garantate rămânii dobândite cassei dreptului de consuma.
tiune.
” Art. 216. Dâca până la expirarea termenului de 10 dille fixati prin

art. 213, detentorii de băuturi nu se vorii fi presentaţi la biuroulă de
percepţiune pentru a regula plata. taxelori assupra, băuturilor! constatate in possessiunea lori sai pentru a, declara că voesci a scâte aceste
băuturi din commună, disposiţiunile legii de urmărire pentru implinirea

veniturilorii publice, din annuli 1862, se vori aplica in contra, lorii.
Art. 217. Biuturile ce se vorii dovedi ascunse cu intențiunea de a se
sustrage de la plata, taxelori se vorii considera ca băuturi introdusse

fraudulosii şi se vorii confisca, €ră proprietarii lorii: se vori supune la
uă amendă de 1000 lei.

Art. 218. Commissiunile insărcinate cu constatarea băuturilorii in
fiinţă la, punerea in aplicațiune a, legei, se vorii bucura de uă remisă de
1 la sută assupra totalităţei taxelorii cuvenite assupra btuturilorii constatate de elle. Ac6stă remisă se va impărţi egal intre tote pers6nele carii
compunii commissiunea ; plata ei se va efectua treptatii după incăssuirea
taxeloru.

Art, 249. Pentru -annuli f-iă ală aplicaţiunii iegei din 20 Apriliii
1867, guvernulii este liberi a modifica după tr ebuinţă disposiţiunile re-

gulamentului de faţiă, relativii la tenerea licitațiunilorii pentru arenduirea veniturilorii dreptului de consumaţiune,

ANNEXE
LA

REGULAMENTULYU

PRECEDENTU

ASSUPRA

BEUTURILORU

SPIRTUOASE
Annexii

DECLARAȚIUNE

DE

INTRODUCEREA

Sub-semnatulă cc

BEUTURILORU

LOCALĂ

la art. 60. Modelii No.
PENTRU

CONSUMAŢ

1

IUNEA

domicihati în communa. ... .....

plassa ........... județulă ...... .. aducă din...

cu biletulii

de transilăi No. .... din 18 ...în qualitate......... pentru consumaPune n COMMUNA .. ........ următorele qualităţi de beuturi:
No
VASSELOR

VEDRE

OCALE

Peste toti vedre..,......,......

Pentru carii plătindii taxa dreptului de consumaţiune conformii art. 1
allii legii din 20 Apriliii 1867 şi costulii acestei declaraţiuni, să mi se libereze potriviti art. 92 din reglementulii aplicării diset legi cuvenita quitangiă, spre a'mi firecunnoscută legala possedare și libera intrebuințare a gisselorii băuturi.
Dată la... „18...
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Modelii”No. 1 bis.

PonsrArARE
Sub-semnatulii agenti alli perceperii taxelorit dreptului de consuma-

țiune de la buturile spirtudse ce se introducii sau se dai pentru conSumaţiune in communa ..... procedându la verificarea, tăriei şi quantității “băuturilor declarantului, am găsitii şi taxatii:
QUANTITATEA
FELULU BEUTURILORU
vedre

Costulii declaraţiunii .

.......

.....

cc...

eră lei... bani.
am liberatii quitanqia No .
Agenti,

IL
Peste toti vedre ......
Oa.

cs...

“la 18.

......
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Modeli

No. 1 bis.

PROCESU-VERBALU

Făcendi verificaţiunea, cuvenită Quantităţii băuturilori

prin măsurăt6re Cu... aaa

mai mare, insă:

declarantului

şi după cum se arâtă mai. josă, am găsito

QUANTITATEA
i

RACHIU

„RACHIU

până la 16
grade
VEDRE

| OCA|

şi spirtăi de la

SPIRTU

.

I6 până la 30 de la 30 grade]
grade
in susă
VEDRE

OCA

VEDRE

OCAJ

|

BERE

VEDRE

NUMIREA

| OCA

Quantitate constatată
»
declarată
Rămâne prisosăi şi
assupra căreea, conformi art. s9 din regulamentii, s'a mai

aplicatii incă uă taxă)
primindii :

LEI

|e.

Pentru
vedre oca
a
a
«rachiu de tărie până la 16 grade.

«_«

rachi şi spirtii de tărie de la 16—30 grade.

ca
e

| spirt de tărie de la 30 grade in susă.
_«

bere,

Peste toti lei. ........... parale ......... pentru
care s'a liberatii declarantului quitanța No. ....... la .....18,

Agenti,

|
Declarantii,

e
no
co

|
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Annexii la art, 92. Registru de quitanță,
modeli

NO......,... quitanței,
No...

QUANTITATEA BEUTURILORU ŞI A TAXELORY

SPIRTU

jurnalului

PANA LA 30
GRADE
QUANT,

Pate

Reportii......

De la D......... domi-l
Ciliată inucucauceese. aj

primită summa de lei

pentru băuturile e
se noteză in dreptuli
acestei mătei cu ta.
xele lori la...
18...

Pereeptori,

No. 3.

vEp.j oc

SPIRTU

ÎDELABOGRADEl
IN SUSU
TAXA

vEDȚoc.|
me

BERE
TAXA

VED

[oc
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Ao. ... quitanței No.... jurnalului.

ca

ro

=

9
. Wn
„8

SERVICIULU

CONTRIBUTIUNILORU

INDIRECTE

SERVICIUL PERCEPTIUNEI IMPOSITULUI BEUTURILORU SPIRTUOSE.
QUITANCIA |
De la D.... domiciliații în ..... am priitu prin... summade lei ......... taxa
venită fiscului

assupra beuturiloru notate in

etaliii pe contra-pagină,
una...

întroduse in com-

pentru consumaţiunea locală.
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Quitangia de fagiăva, servi plătitorului citatei
xe de îitlu pentru libera intrebuințare a dielorui beuturi.
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Dată la ..... annulu 18 ..
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QUANTITATEA

IN

GIFRE
LITERE
VEDRE

FELULU

[OCAJ

Rachiii până la 16 grade aşedatiă in
cu taxa de unu lei la
vâdră face ............
Spirtu până la 30 grade aşedati in
.... ....
... .. .. cu
taxa de trei lei
.....

Spirii de la 30 grade in sus aşe-

dată în...

cu taxa de

patru lel la vâdră face .........

Bere aşedată in ...... cu taxa de
duoi lei la vedră face. .........

Taxa declarațiunei ............

Peste totii vedre .... oca....

6ră lei

.....r
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Annexii Ja art. 95, Modelit No. 4.

„Domnule agenti ,
RR
. . . . . domiciliată in communa
Sub- semnatulă
. . . . . dorindăa,
. plassa . . . . . județuli.
inființa uă, fabrică de băuturi spirtudse sub condiţiunile impusse fabricanţilorii prin $ II de sub capitolulii II, titlul I, all reglementului apli-

cărei legei impositului assupra btuturilorii spirtuâse, pe care voescii a
4M ONGreaa VE înae
.
o stabili in.
forma, despre acesta şi a vă arăta că:

1. In citata fabrică am a fabrica
” 2, Productele din cari am a fabrica citatele Dăuturi vorii fi.

3. Pabrica va posseda .
4. Din citatele producte, lucrândă cu tâte vassele indicate mai

susul.

se pote fabrica in dece dille lucrătâre saii .
ferturi până la:
vedre

ocale

Peste toti vedre ....... ocale .....

Vă rogii, D-le agenti, ca conformii art. 97 din citatulii reglementu,
să bine-voiţi a *mi libera cuvenituli biletii de autorisațiune pentru in-

ființarea menţionatei fabrici, fiind revestită acâstă cerere şi cu vida pri măriei respective.

Annulă î8..Luna....... in qille .....

364

Model No. 4, bis.

No.......
Primarul Communei ..........
Pudeţulii ea

RR

plassa om

Annulii 18... Luna ............

eee eee

ese

în die. cc.

.

Sub-semnatulă avendi in vedere reglementulii aplicăret legei assupra
băuturilori s pirtudse, legile, reglementele şi disposiţiunile de
adminis-

traţiune publică şi considerândii cererea D-lui

.... ......

... .

..

...

....

se atestâză că D-selle 7i se pote da voiă pentru infiinţarea fabricei
ce cere.
Primară,

.

866

plassa ........

judeţulă ..,....
% s'a, liberat la...
18.....„bileţii
de au-

vorisaţiune pentru.
fabric |

SETE

MINISTERULU

Annulă 18 .,luna ...

BILETU

PENTRU INFIINŢARE DE FABRICI,

intrebuințândă din
citatele producte şi
lucrând cu tâte vassele poate fabrica
până la...
vedre

ocale

Pentru infiinţare de fabrici,
D.....,. domiciliatăin communa,.,...
lassa, ,... județuli ......
se dă autoisaţiune a inființain ......... uă fabrică,
de..........

RO

de dece gille, sait
etc, ..... fierturi,

FINANGELORU

udeţului

turi spirivoase, stabii. ..in....

„. „ Crăin intervală

No. 5.

ROMANIA

„ de bău-

deciazândti că intrîns. ... are a fabrica .. cc...
din... possedândi fabrica. .

autorisațiuni. — Model

Agentuli b&uturiloră spirtuose din reşedinţaj

TATE

După cererea D-lui
.... domiciliatii
in communa ....

care va posseda după de-

claraţiunea. D-lui următârele vasse
.

............

1...

...

.

..

....

.

...........

..
.

..

.

... .. ..

.
..

.....
.

...

.. .. ....
.

....

..

...

&ră fabricaţiunea citat. ..... băutur ..
lare aofacedin .......... cc... cu
care producte lucrândii neintrerumptă. gece

dille sati etc. .......... "fierturi şi in tote
vassele va fabrica aproximativii :
vedre

ocale
Peste toti vedre........

ocale ....... .
Având D-lui a se conforma intrii tâte pres-

cripțiunilorii legei şi reglementului imposituTotală,

Agenti,

SERVICIULU

za

Annex la art. 97, Registru cu bilete de

lui assupra băuturilorii spirtubse.

Acâstă autorisaţiune nu pâte prejudeca intru nimică disposiţiunile independente de serviciul impositului assupra b&uturilorii spirtu6[se şi carii vorii fi popritâre inființărei acestei

fabrici sai funcţionărei ei.
Autorisaţiunea biletului de fagiă este datăj
numai in ceea ce privesce administraţiuneaj
menționatului impositii.
Agenti,

366
" Annexii la ant. 98, Modelii 6.

Domnule Agentă,
Sub-semnatuli ..........- domiciliatii in communa ......:. .

de dreptulii ce "mi s'a, acordatii prin biletulii de autorisaţiune cu No. . -

18..... vă incunosciințezii că..... a.

din ceccc....

Ta Ora ec...

va incepe a lucra fabrica mea de........::

eee
ce o ani stabilită în ce
.

..

n.

cc...

.......

..

.....

....... .

..

. .

.î.......

.......

eee
.......

..

.

d...
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Annexii la arţ. 102. Modelit No. 7.

Annulă 19 ..

......

.........

.

...

luna...

dille,

.

Domnule agenti,
Potrivită art. 102 din regulamentului, aplicării
legit impositului assupra b&uturilori, spirtudse,
am ondre a vă incunnosciința că de la......
Cc... până lac...
adică trei dille lucrătore am fabricatii:

QUANTITATEA

PARIA
PELULU

vedre

ocale|

grade

BEUTURILORU

Peste toți vedre..

eee ee emma
0ca...
Aceste băuturi suntu depuse in magasia din
en eemaneeeeaieeeaeae şi aşedate in.....
Eră productele intrebuinţate la acestă fabrica-

țiune suntă celle indicate pe contra-pagină.
Proprietaruli fabricaţiunii

D-lui agenti all dreptului de consumaţiune din comuna

i...
4

368

Model No. 7 bis.
=

ORZU

CARTOFI

SECARĂ

GRÂU

PORUMBU

PRODUCTELE PUSE IN FABRICAȚIUNE

Totali ...

(Summele din tabloulij
precedentii),

'Totalii generală . .
ţi

*i

;fi
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BEUTURILE

FABRICATE

RACHIU ŞI SPIRTU
De la 30
1—16

vedre

gradej

16—20

loc.]

vedre

gr. | 20—30

er.

grade în su

veăre

joc.

vedre |oe.

loc.

BERE
vedre
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Annexi

$»

BRI

la art. 105. Model

Ca

DE

A

No. 8

mzaanaana 4 Bau

LUI

NO. ceeace

Domnule agentii,
Voindi a ridica, din beuturile depuse in magasia
din. „escu, poneaanse

naoeaoeennneeaaetetasanai ceneenaneaseneaseee UFMĂLOTEle beutu
ri :
CĂTIMEA

TARIFA ŞI FELULU: BEUTUR ILORU
vedre

Peste toti vedre...... scana, seneenaeee OCa,
eee
Care fiind destinate a se

piine

mna

aaa

enengavoaeeaevonenooeaaooseaaae ..
Ve rogi, D-le agentii, ca conformă reglementu
lui, să bine-voiţi a libera,
ooeeeoeeene ana eeeeanoa noua

cuvenit

Pon

meemennne oana anna

na nenea nenea oana

Proprietarul fabricațiunii,

oeeeenaeaoaaa

311

Modeli

No. 8 bis.

No.

CONSTATARE
Sub-semnatuli

agentii

allă

dreptului

de

consumaţiune

peuturiloru

procedândi la,
spirtudse din communa .. cca.
verificarea tăriei şi a cuantităţei beuturilorii declarantului, am găsitu :
TĂRIA, FELULU BEUTURILORU
ŞI VASSELE IN CARIĂ SUNTU AŞEDATE

TAXELE
Lei

AGENTU,

372

Annexii la art. 108, Modelu No. 9,

FABRICANTULUI

BEUTURILE

INTERVALULĂ

RACHIU ŞI SPIRTU DE TARIE

>>

n

Diu

m
>

>

Luna

z

Luna

o

Diua | cio

E
z

îi
a
>
9
.

FABRICATE

grade

1

[16—30gri

a

grade

| rorALi

vedre | oc

vedre

inclusivă | inelusivă | in sust
vedre | oc.j

vedre

|ocfvedre

OBSERVATIUN
i
-

PARTIDA

313

Z

ă

33|,

slz|sl
Boj
2[-|*|

"RACHIU ŞI SPIRTU DE TĂRIE

No.

DATA
>>

==

22

se

—

| ungîi până la 16,

|

|Es
Ec
3<
ia | Să

de la

16]

grade in- |— 30 gra-

de

<
>

a

ra

la 30

grade în

|
Țiui

BEUTURI ESPEDUITE IN TRANSITU ŞI DATE IN CONSUMAȚIUNE

TOTALU

_susi
clusivii | deinelus.]
Joe. vedre
vedre
Joe.
veare
[oc
|vedre

ŞBERE

[oct v. oc.

%

ca
o

Di

Annexii art. 112, Modelii No.
10,

DECLARATIUNE

Sub-semnatulă, .
PR
mMuna .
plassa .
aduci din
e
CU
eee
ee
= in qualitate de,
pentru consumaţiune in commună

.

domiciliat in comjudeţul,
PI

următdrele beuturi :

QUANTITA TEA

FELULU BEUTURILORU ŞI VASSELORU IN
CARII SUNTĂ AŞEDATE

vedre

Peste

toti! vedre

.

ocale

Aceste

băuturi fiind de natura celloră

după art. II allă legei din

iliă

apărate
i

i

de plata, taxelorii

No.
CONSTATARE
Sub-semnatuli, agentii allă perceper
ii faxelorii dreptului de consumațiune de la băuturile spirtudse din
communa, .
procedândiu la verificarea, Quantităţi
i şi a naturei beuturiloră declarantului, le-am găsiți af
q
u

Agenti,

315
Modslii No. 10 bis.

PROCESU-VERBALU

Sub-semnatulii agenti ali perceperii taxelorii dreptului de consuma

avândii induoâlă
ţiune de la buturile spirtudse din communa.......ncaeaneeee

e vori fi
de sinceritatea declaraţiunii D........nceeneeeee. că băuturile declarat

tote de natură a fi apărate de plata taxei după

art. 2 alii legii din 20

Apriliii, precedândii la, verificarea naturilorii, am găsiți din elle,

de na-

legi, următârele
tura, celloră supuse la plata, taxei după art. 1 allii citatei

quantităţă:
a

VEDRE

| OCA

A

ai

e

ee
aaa eee

LORU
FELULU BEUTURILORU SI A VASSE
IN CARII SUNTU AŞEDATE

Peste totii vedre

OCAne nenea sasee carii b&uturi, conformii art. 114 din regulamentu, sequestrându-se s'a, depusă În... spre a sta până la primirea, decisiunii ce
va da commissiunea ad-hoc assupra acestui procesii-verbali carele s'a
incheiati in exemplară dublu, din carii unulă se va inainta commissiunei 6ră cellu-altu se va ....eee unea. incheiati la. e.caeauencaee 18...

Agenti,

Annâxă

la art. 115, Registru cu
bilete pentru

Pa
AO.
.

allii biletului.

vu

Liberată lama na,

PRODUSULUI
TAXEI

78

DEciARaziuvizonăi
Reportii........

VEDRE

OCA

[

domiciliată in communa,.„..
......
manea eeeeeasese a adusă in CO
MMUNA.,.
see..
s a
pentru consumațiunea
locală,
următorele băuturi:

ovavaare

|e
VEDRE

OCA

„o

,
FELULU BEUTURILORU ŞI A VAS
SELORIĂ
IN CARIĂ SUNT AŞEDATE

|

Sp

eee
eu
Oa.
carii fiind de natura cellori
apărate de taxe după art.
2-allă legii, nu sa percepută
de cătii taxa declara.
țiunii de gece paral
e...
oc...
Totalu.....

i zclcă

Peste toti vedre.

SERVICIULU IĂPOSITULUI
„su a, ASSUPRASPIRTUOASE

=

=
2 89
= 3 2
32
228
"a
>
e
==
.

ge
9-3

Sub-semnatulii agentii allu percepţiunii taxei dreptului de consumaţiune a

E
m:
:
Z

ÎUdefulil. nene neeeeeee verificând băuturile

Zsa

anume pe contra-pagină, am constatatii
că suntii din acelle carii, după art. 2 alui

:

vw

btuturiloră spirtudse din communa.......

2

2

5

Za

D LUĂ cn eneoeere domiciliații in communa,
nuanenanoanenenea jadeţulii........... ce se arâtă

;

legii din 20 Apriliii 1867, suntii apărate
art.

115 din

regulamentulii aplicării disei legi, "i am
liberatii acesti biletu.........-.. spre a “i fi
tăre şi libera inproceda
scu
legala
recuno
i băuturi.
a diselor
trebuințare
9
9
„aanenense la........ 18...

:
.....

conformi

=

2

= £
S în
2 $
3= bi
ARE
o
Ei
=

Agentulii communei
No...,.....

de plata, taxei.
Pentru care,

>c3

2

O
o

Dj

Vassc,

NO. nanaeee

vasse.

BEUTURILORU
—
BILETU

Agentuli: communei. .....
No...... „„allii biletului.
Acâstă marcă servă penhu . . .

SERVICIULU

CONTRIBUTIUNILORU

INDIRECTE

băuturile apărate de taxe.- Modell No. 11.:

05t7
„ee

3178

QUANTITATE

FELULU BEUTURILORU ŞI VASSELORU IN CARII SUNTU

.

vedre

AŞEDATE

g6lă, astii
papină s'a lăsatii gold,
Acestă pagina

naluli).

felu

fiind

și origig
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Annexii la art. 123.
e

e

ac

etate

VASSE

Z
9

GRADE

QUANTITA TEA

Rachiii de | Rachiii și,
.
le 1 — 16] spirti de porti de la
grade inzi
clusivii.

vedfe | oc.

Report .....
După declar ația No. .
Sa liberată D.......
domiciliață in communa

. plassa. . . judeţul

î..

.

de

către mine

agentului dreptului de
consumaţiune din comMuna ... plassa.....
județuli
. unu biletii
de wansitii, pentru btuturile notate anume in

dreptul acesteea ce le
a rădicatii din

R00NiCRupettao

.. e
a
DD et po

nana ee

Agenti,

Tolalu

.

.

|

[la 15—30[]
:
[gr- inclus.

*
in susă

BERE

veere | oc. vedre | ocvedre
[oc

E C LE
IN D_ILR

Modelii No. 12.

381

ROMANIA
SERVICIULU

IMPOSITULUI

ASSUPRA

BEUTURILOR

SPIRTUOASE.
BILETU

DE

TRANSITU

rei cilatei legi, am liberatu D.....

domiciliatu in communa..

cu seenase plassa......eneem+.județulii

acesti bileti, pentru a tre-

ce transitii btuturile notaie mai jost, ce lea ridicati de la...

prin communele ce vorii cădea in calea transportărilorii la, loculă
destinată...

eeeeeeee insă:

£ | Quantita-

2]

>

tea.

£ | Quantita-

sf

Ş

Felul băuturilor.

Ş ——
Z | vedre Jocţ”

[£|>

tea

[cs]3

Felulii băuturilori

3
=
Z | 'vedre oc?

Reportii.......

SERVICIU

LU

CONTRIBUI

U NIL

O RU

Sub- semnatulii agentu allu dreptului de consumaţiune a băuturi-

lori spirtudse din communa.......ccoenenoeee plassa.......mnenaceee judeţulii...
aeseaee conformi art. 4 alu legii din 20 Aprilii 1867 a impositului
assupra b&uturilori spirtudse, şi art. 123 allii reglementului aplică-

Totalulu......,
nana

1 | Peste totu vedre...

e eee oeoneeaann aaa nau aaaae OCa,. nana
nea eanoae ceaun tanase

Annulă

18... Luna.

Agenti,

eeeeaaee Mean naneeaeaaaae dille....cne
e eneezeee
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Annexii la art. 131. Registru

s 92

325]
=

3 Data
E2
5

=

33

a

25

QUANTITA
-

TEA

ZE 22
Rachiii de Raechiă și
,
ao Si | 2lsls„|ia 1 — „005P
16]spirti dej Spirtii ae
a
-salăle erade in-ția, 16—30jla p30 gra-l

s12|a[3'2 ela E]
z 3 = E Ş e > IP
Is se
25

5]

clusivi,

lorade in-lie în susti
clusivă.

No. | veare loch vedre

[oe

vedre

BERE

Locul unde suntii
desţi
estinate a se
transporta băutu-

rile

[oc] veăre |oc

i

i

i

i
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model No. 13,

TAXELE DEPUSE SAU | "TAXELE RESTITUIT
INTRAREA BEUTURILORUI
IN COMMUNA

Taxele
depuse.

lei | p.

FELULU
antăreă

gaxantarei.

Sail
GARANTIILE

Taxele

tituite,

lei

ANNULATE

iAdeverire pentrul

restituite.

Ţp.

OBSERVAȚIUNI
TAXELE IMPLINITE DE LA
BEUTURILE

-

restituirea
taxe4S U M A
[oi sati annula-

rea garanțiilorii.

lei Tp.|

IN LIBERA
1

5

=3 3

Ss

Z

25
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Annexii la ast. 154
ine

ao

gene

——
i

No.

Recepisei.

No.

Jurnalului.

BUMNMA.

lei.

ponssaenrooaaoneasanobeeeeanenasausnaveneeooeeanononenooreoo

eseanse

amenda la care a fostă condamnati prin hotărârea commissiunei ad-hoc, din ...cenrsesonnvrcess pneoennneuenseenaseneesavssovaeseea
onoananetoavaeeussaeev

ip.

SERVICIULU

CONTRIBUTIUNILORU

INDIRECTE

Registru modelii No.

34.

No.

,

Recepisei.

No.

“Juradluiluă.
SERVICIULU IMPOSITULUE BEUTURILORU

ie

SPIRTUOSE

RECEPISA
PENTRU INCASSAREA AMENDELORU

Sub-seminatulă agentă allă dreptului de consumaţiune allii btu-

tutiloră spirtuose din COMUNA

iei

plassa ......

„județulu. ......... primindu dela D........ domiciliatii
in communa ....... plassa ........ județulu.........
summa de lei.....,... amenda la care a fostii condamnati
de commissiunea ad-hoc

prin decisiunea din...,..... 18.

No. . . şi spre a D-sâlle justificare de aquitare
acestă recepisă la ..........
Agenti,

18...

% am liberatit
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PP

15,

e

FOIA
DE LICITAŢIUNE 'ȚINUTA IN CANCELARIA
aan

eee ame

Aaa

eee.

„18. pentru vânderea

vedre...

oca....... de

Da,

“TIMEREUNĂ CU
CONTINUĂ
Lei
IP.

e a

CONCURENTILORU

ama

S
zi

PRECIULU OFE-

ami

NUMELE, PRENUMELE ŞI LOCUINŢA

ii

z

ea

.

ERE

-

(Acestă pagină s'a lăsatii g6lă,
naluli).

asti-feli

fiindă și origi-

3es
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quitanței

la art. 168.

Re.

SUMMA
lei

p.

Reporţii. „meu
De la Deere,

aaeaoeaseotanaa sasea PIOS8.ce

anna

domiciliatii în communa

FU,

am primit summna, de let,
ana aaa DOP nec
ae aaa
pregiulă cu care % s'a venduti cu licitație...
nea
vedre...c
a aasous OCOL cana eaaace dimpreună cu
vassele in

carii este aședatii alle D-lui, „aaa

domiciliatit în communa. „in
Plassa..........
julețulii memeatenntnaeaeeeaa oprite ca gagiii pent
ru plata tazensumațiune și carii
registru de repartiţiune la No peeaaaezanenaa s'a trecuti în
e annuli 18...
0717 IRI IRIRR În
seaeaua dule.

Totalu

.. cv...

PPE RR

Agenti,
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gistru modelii No. 16.

INDIRECTE

n

n

„no enaeeeeannenanaaa quitanței

SERVICIUL IMPOSITULUI ASSUPRA BBUTURILOR SPIRTUOSE

QUITANCIĂ

Sub-semnatulă, agentii all tazei dreptului de'consumaţiune

SERVICIULU

CONTRIBUTIUNILORU

a beuturilorii spirtudse din COMMUNG. «momen PÎassa...ae cena
județuli. nana

am primiti de la D....mcaaaaenoenenacareceee domi-

ciliată în cOmInuna........+ Pla88a........... Judlețuli, nunc summa de
led. ana cnaneeese DOT.aeaeaae pregiulii cu care "i s'a vândutii prin lici-

tațiune neon nenaaane VEĂTE.. anna eacnaeee DC. ea eneneneae Wimpreună cu
vassele în carii este aședatii, ce Sai oprită ca gagiii de la D.
neon nana
cunauseaneanesaeaa în cusnenesaznenezaaunaene ROMICULAL ÎN CONUNUNOL,
Plassa. manea neaeaanaeee Județul, nenea pentru plata tazelori dreptului de-consumațiune, OSSUPTA. emca onenneaaenenaese

și spre dovedă am dati acestă quitanţă la... nenea
Agentii,

18...
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NO...

naneaee quitanţer

NO... eee

jurnalului

Reportii.. „ue

De la D-nuli..n

e aaeaaaaaaa, domiciliatii in com-

MUna,.
en eenera
.naee Plassa,....m
a aaenena
a judeţulă..

........ aceea

amii primitii suma, de lei,..............
parale....... partea cu-

venită cassei dreptului de consumaţ
iune, din summa
delle... parale .......... prec
iulă cu care îi sa
vendută prin licitaţiune.....m ....
ucaaaae.. vedre....... sea
OCa, eee aeasee dimpreună cu vass
ele în carii ese aşe-

dată alle D-lul......... domiciliatii în comm
una........ plassa

naeenenanonaeseasa Judeţul...

C€ i S?aii. confiscaţii după, decisiunea, commissiunei
ad-hoc cu No........

luna, seen

sasa ÎN

aaee sem ile

aaa
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17.

SERVICIULU

CONTRIBUȚIUNILOR U INDIRECTE.

nneeannaaree quitanței

NO. means jUTRalului

SERVICIULU IMPOSITULUI ASSUPRA
LORU SPIRTUOASE

BEUTURI-

QUITANŢȚA
Sub- semnatulii

agentii allă dreptului de consumaţiune a beuovoeorenanennensa sa PLUG

judeţulii.....

...n ne anoaeeaereesens a

domiciliații în COMMUNA.

PTD

oosaans....cvousaense

de la D-na

cerne eee neeeeenen e PIASSa, eee

aanenea j

partea cuvenită cassei dreptului de consumaţiune din preciulii
ne eneeaaenaeae PATA cana cu care îi sa, vânduti
enaenee nana DOO

prin licitaţi-

aaonnaeeen dimpreună cu vasna anaoneoaseneaaneneeae domiciliatii in

COMMUNA...ee

neant ea eee PLASSa nana

r UEPULEI nenea aceea

ce ?i Sati confiscatii după decisiunea commissiunei ad-hoc din..
cu enenannate Î Buena

Duacasessse„Si Spre dovadă

am datit acâstă qui-

392

Annex

BEUTURILE OPRITE CA GAGIU

IND

-orzdoad euros ed]

USEUBI AŢnsosuq|

|

5
Ss
=

th

o»
3

L e i lpari L e i par

tojuzunb prirgunx.

ounijez

RIE07 pinrdaad

"IL EL Rytjrasea

OI

euuŢ
ungur N

auroyep eoxeg,

|

“AueIno

nd

la art. 171,

estituirea, prisosului sai
nnularea lu Ă după expirareal
termenului presergisii

j
_

393
No. 18.
Registru de.repartiţiune, Modeli

Ta ÎNVUND

sunreul

'ON

3

|_3

-nsu0o 9p | =

:-mingdora | *

=|-£

a

=

=

|?

a
=

a)

epnezep

|mronaszy

leu
|
-futur09 | >

al

ză

E
<

aj
2

=

A

n[nxoțpaaoq | ?

E
Sa

a

o
[=]
==

a

3

tou 27 nyenusea o
“NE307 N[nperd -

sute

a.

-sud enrenșle49

IOŢLI NPNRA VIB

_

>]
3

Ela
&] o|=

' OBSERVAŢIUNI
s

y

a
a

BEUTURILE CONFISCATE

394
Annex

2"
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BEUTURILE

ŞI VASSELE

CONFISCATE

FISCULUJ

QUANTITATEA
VEDRE

| ocal

a
vasselor ce ]
conţânii

IN BENEFICIULU

ARENDASILORU

QUANTITATEA |

FELULU BEUTURILORY
ŞI ALLU

VEDRE

OCAJ

VASSELORU 'CE LE CONȚENU:
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„Annexii la art. 207, Modelii No, 21,

DECLARATIUNE
Sub-semnatulă... eee
cuauacaae domiciliatii in Gommuna.. mn
aaccaaaa
strada...
aeaea suburbia...
ceeaucaaaca casa NQ......... de professiune

nea eaeeaanoaaacasee declari că possedi din btuturile spirtud
se supuse la taxa
consumaţiune prin art. 1 allii legei din 20 Aprilii
1867,
următdrele quantităţi:
,
dreptului de
Îi

vedre

|oc.

Rachii de diverse numiri de uă tăriă până la 16 grade
inclusivii, aşedații ÎN „nana
aaa

Rachii şi spirtii de uă tăriă de la 16 grade până
la 30
grade inclusivii, AŞedatii ÎN...
nenea eneneeeeeeeeaeeae
ua a

Spirtă de uă tării de la 30 grade in susii aşedatiu in......
Bere aşedată în... eneeeneeeaaeaaaeaaaaaaa
Peste toti vedre.......e cneaz

Dată la... ceeace

18 umeuaeee

OCa. nene rneeeenerarse
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Annexii la art. 210, Modelii 23.

PROCESU-VERBALU
Sub-semnaţii, commissari ai constaţărei băuturilorii spirtuoase passibile
de taxa dreptului de consumaţiune din communa.......nn emana
Avândi in vedere disposiţiunile titlului allii.............. din reglementuli
aplicărei legii din 20 Aprilii 1867, relativă, la impositulii assupra beuturiloră spirtuoase.
$ 1. Pe temeiulii art. 208 din citatulă reglementă ali instrucţiunilori
date de D. ministru financelorii şi allă convingerei nâstre, că declaraţiu-

nea D-lui...

eee eeeeeeeeeeeeeee
son ezae este sinceră (de bună credinţă), primimii

de bune quantitățile declarate, inscriindu-le in lista modelului No. 22...
Commissari,

$ IL. Av6ndii induoslă de sinceritatea, declaraţiunei D-lul......... amana

in virtutea dreptului datii commissiunei prin art. 208 din menționatuliă
reglementii, procedându la verificarea b&uturiloră declarate, am găsită:
>

Vedre

Oeal

Rachiu de uă tăriă până la 16 grade inclusivi,
Rachii şi spirti de tăriă de la 16—30 grade.
Spirtii de uă tăriă de la 30 grade in sustii.

Bere.

Peste totu vedre.,

Commissari,

-

nenea

ezasaaa OCa...

nea reaasoease
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No. 23 bis

PROCESU-VERBALU

Astă-di.......... lunii 1867, sub-semnaţii commissari a constatării b5uturilori spirtudse passibile de plata taxei dreptului de consumaţiune din

COMMUDA,.. nene oannosee transportându-ne la locuinţa D-lui... domicieeeaee nas Ia NO.ueuaeee de professiune
liatu in strada... nnecneaeee suburbia...
cnnnnnannenane şi invitându'lu a ne da, conformu art. 207 din regulamentuli
aplicării legii din 20 Apriliii 1867, relativii la imposituli assupra b&uturilorii spirtu6se cuvenita declarațiune, a refusati sub pretextu.............--.

Noi, potriviti disposiţiunilorii menţionatului articolii, cercetându in t6tă

locuința D-sâlle, am găsită, prin verificare, urmățtârele câtimi:
VEDRE

|0,

Rachiu de uă tărie până la 16 grade inclusivit, aşedati in..
Rachiu şi spirtu de uă tărie de la 16—30 grade iiclusivii,
aședalii ÎNi e uoasose
Spirtii de uă tărie de la 30 grade in susii, aşedatii
Bere aşedată in..........
N

Peste totu vedre ...........-.

Cummissari
Detentoruli,

ÎN seesne
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TAB

detentoriloră de băuturi spirtu6se supuse la taxa dreptului de consuma-

să

= |
Ia

NUMELE
ŞI
PRENUMELE
detentorilorii

Rachiă până ŢRăchiit şi spirt] Spirtă de Ia
la 16 grade
inclusivi

[de Ia 16—30 |] 30 grade in
ferad inclusivii
susi

BERE
!
2]

8
x

Quan-

Quan-

Quan-

vedloe [| leijp.

fvedloe | leițp.

[v.Ţoeliei p. |v. [o. jlei Ip.

titate | 722 | titate | Taxa [itate | Taxa]s

3 | 4
SE

en

=
= 3
=|8]
=|3

CONSTA

E AIEPT
277 7 Ea Taz

No. curent

liii 1867, din totii coprin-
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BLOULU

ţiune prin art. 1 allă legii din 20 Apriliii, ce s'a găsită in fiinţă la 1 lune aace
„+ județulit,
Sul...
IMPLINIREA

TAREA

"ueq urmuş

“oN

euuug

“ațuennb

“pued

“ojueyunb *oN

pinsnpord

“xe) e Are)

-0

Q)Onpul N10[9X
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OBSERVATIUNI
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Nous anna

quitanţei

SUMMA
Lei

De la Duane domiciliată in communa,
îvuneneenaaeoese și
inscrissii prin tabloulii detentorilorii de băutur
i din.......-.

la No....,..... am primită summa de lei... in comptu
lii

totalului datorită de lei...

par........ pentru bău-

turile găsite la, D-lui de către commissiunea respec
tivă.
Dată la.
18

Pe

405

INDIRECTE

Modelii No.: 25.

Serviciuli, perceperii taxelori, dreptului de consumațiune de la

beuturile găsite în ființă la 1 Luliii 1967.
QUIT

CONTRIBUTIUNILORU

ANŢIA.

nce ere encenoneaeeaaeneee domiciliatii in communa.:....... acnee

De la Dece

monnnnanu nenea şi inscrissit prin tabloulii detentorilorii de btuturi
CD eee
summa

SERVICIULU

quitanţei.

No.

ana la, NO...
nenea en aeeaneaaannaonao

de lei...

eaeaneaeene am priimilii

caen ceeeneenaeeeeennacanerneeeeenaa in comptulii

totalului

ae naneneonere parale „eee eneeaaeeeee taxa,
non eeeenneoaeeee
datorită de lei...
dreptului de consumaţiune assupra b&uturilorii găsite la D-lui de
către commissiune.
ncer ea enenaneanen ana eeaneaee 18.....
Dată lame
Agentii,

vV

Model No. 26.
PROCESU-VERBALU

DE

CONFISCAŢIUNE.

Sub-semnaţii, commissari ai constatărei guantitaţei
băuturiloră spirtudse din communa........n sasea bănuindi că Dna
aaa domiciliată in suburbia... strada,
are ascunse din Dtuturile supuse la plata taxei dreptu
lui de consumațiune după art. 1 ali: legei din 20 Apriliu 1867, relativ
ă impositului assupra b&uturilori spirtudse, cu scopu dea le sustra
ge de la plata dissel taxe,
astă-di.

......e... iaeenea lunii 1867, transportându-ne la locuinţ
a, D-s6lle şi intrebându/lir dâca, possedă băuturi passibile de plata
taxei dreptului de
consumaţiune

, ne-a, declarată că nu possedă.
Noi potrivită ari. 207, 208 şi 217 din reglementuli
aplicărei menţiunatei legi, cercetândit pretutindeni locuința D-selle
, am dovediti și găsiți

ASCUnSe În...
vedre.

near tos. faciă cu duoi martori, următârele quanti
tăţi:

local

Rachii de uă tăriă până la 16 grade inclusivă
aşedatii
ÎN nenene
ecneeneeaaasa
Rachiu şi spirtii de tăriă de la 16 grade până
la 30 grade
inclusivă, aşedati în...

Spirt de tăriă de la 30 grade in susă, aşedatii
in...........
Bere aşedată in... cneaz
J
Peste totii vedre....... una
OCA, caen seneoaeeaeec
Vassele in carii suntă aşedate buturile sai sigilaț
ii de noi, fie-care
la dopuli de la vrană şi la cepi.
Acesti procesii-verhal

ă incheindu-se in exemplari
datii contravenentului şi altulii se va inainta commi induviţi, unulii sa
ssiunet ad-hoc a judeţului spre cuvenită regulare.
Commissari,

ar

mi

a ta

Martori,

LEGE
PENTRU

ORGANISAREA

PUTEREI

ARMATE

IN ROMANIA!)

(1868)
Art. 1. Puterea armată a României coprinde cinci elemete
distincte:
a) Armata permanentă cu reserva, ei;
5) Corpurile dorobanţilorii şi grăniceriloru ;

c) Milițiile;
d) Guarda orăşiănâscă ;
e) Glotele.
Art. 2. Toţi locuitorii terei, cu excepțiune de străini, de la etatea
de
la 20 la 50 anni, suntă datori a purta ariele in modulii următori
:
a) De la etatea de 20 la 27 anni in armata permanentă, doroban
ţi şi
grăniceri;

5) De la etatea de 20 la 36 anni, câţi nu vori fi chiămaţi a
face parte

din armata permanentă, dorobanţi şi grăniceri, precum
şi cei de etate de
la 27 până la, 36, carii ati trecuti prin armata permanentă,
prin dorobanţi

sau grăniceri, facu parte din miliții ;

c) In oraşe de la etatea de 36 până la 50 anni in guarda
orăşiănâscă,
potrivitii legei speciale acestei instituţiuni ;

d) De la etatea, de 17 la 20 anni şi dela 36 la 50 anni, câți nu
suntii in
armata permanentă, dorobanţi, grăniceri, milițiile și guaraa orăşiăn
escă,
facă parte din glote in condițiunile arătate mai josii.

Art. 4. Recrutarea obligatoriă prin conscripţiunea armatei permane

nte
şi dorobanțilorii se va, opera in tâtă intinderea țerei afară de? communele mărginaşe ce facii parte din zona destinată pentru grănicer
i.

Toţi tinerii in annulii ce a implinitii acea etate de 20 anni sait când

1) Primarii suntii ţânuţi a, cunosce, cell pucinii, disposițiunile notate
aci alle
și ea puneti de plecare
diferitele operațiuni alle recrutărei şi a reglementelorii militare trecute mai lain vale,
ce Ii suntă
attribuite.
acestei legi, spre a le servi ca basă

&ue

aii intrați in allu 20-lea anni tragiula sorții numerile celle Pânteii până

la complectarea cifrei contingentului anuale

ali

armatei permanențe

şi all corpului dorobanţilorii, mergi in armată şi dorobanţi, 6ră toţi cei
alţi tineri carii prisosescii peste acesti contingentii mergi Wa. dreptulii
in "miliţie.

Art. 6. Legea recrutărei determină casurile de scutiri pentru ori-ce
categorie a puterii armate.
Ori-ce militarii
activitate, numai
acâsta.
Art. '7. Tinerii
obligatorie pentru

are facultatea Wa servi duoi sait mai mulți termeni in
să satisfacă la condiţiunile personale cerute pentru
de la etatea de 17 anni in susii şi inainte de etatea
tragerea, la sorţi, carii se vori angagea in armata, per-

manentă pentru uni anni cu a lori intrețânere, spre a invăţa, serviciulii
militarii şi a obțene unii certificati pentru acesta, voriu îi scutiţi de tragerea sorrțilorii ja etatea de 20 anni şi vorii trece Aa- -dreptulu in miliţie.
Art. 8. Inlocuirile în armată, grăniceri şi dorobanţi, se faci numai in
epoca prescrissă pentru acâsta de legea recrutărei, cu condițiune ca
inlocuitulu să, facă immediatii parte din miliții, 6ră inlocuit rul să nu

fiă aparţenuti nici armatei nică dorobanţilorii” sai grânicerilorii.
POMPIERII

Art. 32. Trupele de pompieri,

dependinte de autoritatea militară in

privința organisăreişi a disciplinei militare, suntă celle din Bucuresci şi
Iaşi, precum assemenea şi din celle-alte oraşe, după cerinţele locale.
“Compunerea acestori trupe va îi in proporțiune cu necesităţile şi mi-

dlocele communelorii respective.
FLOTILA

Art. 33. Flotila se compune de: unii statu-majori, companii perma- nente și vassele necessarii.
Ea se recrulă pe alese numai din locuitorii litoralului danubianu și allit
Mărei-Negre şi dinire cei mai deprinși a umbla pe apă.
DOROBANȚI

ŞI GRĂNICERIĂ

Art. 38. Corpulii dorobanțilorii se compune de atătea escadrone câte
judeţe suntii, afară de acelle judeţe in carii se află gândarimni călări, ce-

ruţi de necesităţile locale.
Fie-care escadron pâte fi de diferite mărimi in numărului Gmenilorii
de trupă, după necessităţile locale, insă cadrele oficierilorii sunti totit
acell6şi pentru fie-care escadronii.
Art. 40. Dorobanţii se iau din totalul tinerilori căduţi la sorţi, po-

trivitu art. 4, allegendu- -se cei carit aii mai cu îndemânare midlocele necessarii pentru a şi procura ei inșii caii trebuincioşi pentru servicii,
Art. 41. Termenulii de servicii in cor pulu. dorobantilorii este de 7
anni, insă impărțită in patru rânduri egale (se inţellege prin acâsta că

numărulii loră se sporesce adăogându-se allii patrulea rândii ) şi altele
din carii numai unul singurii pentru serviciii astă-felă în câtii fie-care
omili să fiă uă săptămână in serviciii şi trei săptămâni a casă la interessele

ei

s6lle.
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Ori-ce dorobanţi pote servi, de voesce, mal multă de câtă ună ter.
menu, insă cu condițiunile prescrisse la art. 6.

Dorobanţulii liberati din acestii servicii după eiate de 27 anni,

este

datorii a face parte din miliții până la etatea prescrissă de lege.
Art. 42. Unu regulament speciali va determina, in î6te amtnunţimile sâlle, serviciulii la care este chiămatii corpulii dorobantilorii atătii
in partea administrațiunei publice precum şi in cea, militară.
Art. 44, Corpuli grănicerilorii se compune de toţi tinerii in etate de
20 până la 27 anni, aflaţi in zona mărginaşă care este in lățimea ei de

uă bandă de 30 chilometre şi de- a-lungulii tuturori frontierilorii Romă-

niei, totii in acâstă zonă pe litoralului Dunării şi Mării-Negre se
cruta numsruli de 6meni trebuincioși in conditiunile art. 33.

va re-

Aceşti grăniceri sunti insărcinaţi “cu paza in permanenţă, a liniilorii
frantariilorii, insă prin ordonanțiă Domnâscă; ei potă fi 'Chiămaţi sub
arme şi a se mobilisa in tâmpit de reshelit sai exerciţii mari annuali.
MILIŢIILE

Art. 84. Omenii miliției, făcând abstracţiune de deossebirea, etăţii

lori: în intervalulă de la 20 până la 36 anni, se impartit

chiămări.

Ani&ia stare
fără copii.

se compune din toți 6menii

în trei stări sat

neinsuraţi si din cei văduvi

A duoa, stare se compune din toți cei insur aţi şi fâră copii.
A ireea stare se compune de toţi insuraţii și cu copil, şi de cei văduvi
şi cu copii.
In acellași corpii de miliție se află meni de câte trele stările ; insă sta-

rea întâia este basa corpului, trebuindi a fi tot-Aa-una. nelipsită de orice chiămare sub arme.
Art. 61. Omenii din miliţie potii fi chiămaţi, după necessitate şi pe
rândă, la unii servicii ordinari de pază sail strejuire de di sau de nâpte,
pe uni tempii maximumi

de 24 ore, insă numai in communa unde 6me-

ni chiămaţi suntit domiciliați.
Acestea “după chibzuirea, consiliului communalii.
GLOATELE

Art. 66. Gldtele nu suntit organisate in corpuri, nică ai vre-uă indatorire de servicii sati de exerciţii în tempi ordinară de câți numai
facultativ pentru acei ce ari voi.
Acestă instituțiune constă din unii dreptii ce Statuli are ca, la tempi
estraordinarii şi” când celle-alte elemente alle puterei armate nu arii fi
de adjunsiu, să chiăme şi 6menii din categoria glâtelorii, carii atunci se
potu organisa in mici corpuri pentru manțenerea, ordinei in communele

loră respective, saii unii dintre cei mai validi se potă alătura ca, auxiliarii pe lengă corpurile miliției.
Art. 69. Ori-ce disposiţiuni de legi anteridre, contrarii legii presinte,

suntii şi rămânia desființate.
DID
DI

INSTRUCTIUNI
PENTRU

PUNEREA

IN

APLICARE A LEGEI ARMĂREI
IUNIU 18681)

DE

LA 11

(1889)
Territoriuli români, după, cum se vede din tablourile alăturate
, se im-

parte de vă cam dată in 32 bataliâne territoriale de miliții, carii, afară
de
uni bafalioni ali Bucurescilori, correspunde fie-care unui districtă
,
Reşedinţa districtului precum şi fie-care plassă formâză territoriult
unei companii; prin urmare batalionele voră număra atâtea compani
i
câte suntu plăși intrunii judeţii, plus compania, reşedinței.
Comandanții de companii, sub-prefecţii respectivi şi primarii communelorii, constituiți in comissiune, vori proceda la formarea pentru fie-care
commună a următoreloră liste:
I) In lista A se vori inscrie toți locuitorii, partea bărbătâscă de la
4
până la 20 anni impliniţi; pentru fie-care commună se va forma, uă
listă
deossebită. La, acâstă operație se vorii avea in vedere cărțile Diserice
scă
şi registrele stărei civile.
2) In lista B se vor inscrie toţi locuitorii, partea bărbătâscă, de
la 20
până la 36 anni, insemnându-se in deossehită acel ce ali serviti
deja,
fiă în armală, fiă in corpurile de dorobanţi, gândarmi saă grăniceri
. Pentru fie-care commună, se va forma listă deosebită.

Sub-prefecţii, pentru communele rurale, 6ră in oraşe, Primarii, vorii

fi răspundători pentru insemnarea exactă a tuturori locuitorilor.

Fie-care din listele menţiunate mai susii va fi formată in trei exemplare
şi se vor subsemna, de toți membrii Commissiunei. Nici uă rădătură sai
stersătură nu este permissă. Unii exemplarii din aceste liste se va trămite
comandantului batalionului, unulii se va opri de comandantulii de
companie și unulă va rămânea la primărie,
O

1) Vedi uotița, precedentă.

AOAR

22 1 ma a râatiuiae

(exeptându-se Bolgraduli şi Ismnailuliă).

REGULAMENTU
PENTRU
SUB-DIVISIUNILE

TERRITORIALE

(Brigade de miliții).

(1869)
RELAŢIUNI CU DIFERITE AUTORITĂŢI

MILITARE

ŞI CIVILE

Art. 27. Sub-divisiunile terrițoriale stau in directă relațiune cu autotoritățile civile şi judecătoresci pentru totii ce privesce din reservă, şi miiţi, intru câţi 'cestiunile acestea mari putea fi deslegate de către comandanțit batali6nelorii do miliţii.

Ce

DOELeee=——-

LEGE
PENTRU

STAREA

DE

ASSEDIU

(1864)
Art. 4. Îndată ce se va declara, starea de assediii, puterile de carii
era investită autoritatea civilă pentru mantânerea ordinei şi polițiă, treci
in totulit sai in parte in mănele autorităței militare.

Prin urmare, autoritatea civilă urmeză a exersa acellea din indatoririle
sâlle de carii nu a fostii desărcinată puterea militară.
n DOD
OO OD

—

LEGE
PENTRU

CASSA DE DOTAŢIE

A OSTEI

(1852)

TITLULU

1.

Art. 4. Tote summele cassei de dotaţiune, intru câţi nu au uă intrebuințare nemidlocită,, se vărsu la thesaurulii publici: care plătesce dopenda legiuită pe câtii tempi vori îi in disposiţiunea sea.
La intemplare ca, fisculu să nu aibă trebuinţă “de assemenea summe ce
ceri dobândă, se voră da, cu acelleşi condițiuni la alte casse publice, pre
cum: celle municipale și numai cu precăderea acestora se vori! putea
da, par ticulariloră , cu garanţii valabile, in condiţiunile și formele ce se
voril regula prin regulamente administrative.

REGULAMENTU
PENTRU

PUNEREA

IN LUCRARE A LEGE RELATIVE
DE DOTAŢINE A OSTEI

LA CASSA

[1862)
IMPLINIRILE PRIN INROLĂRI DE BUNĂ VOE
Art. 48. Indată după primirea decisiunei ministeriale , deschidă în
fie-care districtu autorităţile communale, uă listă in care se trecă Gmenii
ce dorescii a implini pe prime locurile vacante in ste cu numele, pre-

numele, porecla, vârsta, profesiunea, ete.
După ce sa impliniti termenulii fixaţii de ministru, spre a primi asse-

menea cereri, se inchidii listele şi se trămitii sub-iscălite de densele Wimpreună cu piesele infăcişate de doritorii de a intra in 6ste de
communeloru la. prefectulă districtului.

autorităţile

Art. 49. In capitala districteloră in care se află corpuri de

trupă
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carii ait trebuinţă de inlocuitori, se intocmesce pentru examinarea piese-

lori infăcişate de doritori Şi a aptitudinei lori! militare
Uă commissiune compusă :

1, De prefectul districtului;
2, De oflicierulii superiorii ce se află in capitala acellui district;
3. De preşedintele municipalităței, şi
4. De unu officierii
de inlocuiri.

delegaţi de corpuli care are mai mare trebuinţă

REGULAMENTU
PENTRU

COMANDAMENTELE

MILITARE

(1863)
RELAŢII CU AUTORITĂŢILE CIVILE ŞI JUDECĂTORESCI
Art. 33. Comandanții militari suntii datori de a da protectie şi adju-

torii autorităţilorii civile şi judecătoresci de câte ori acestea, le vorii cere,
sau pentru siguranţa lori personală, sai pentru executarea legilorii.
Comandanții militari veghiază la garanţia publică şi la manţenerea proprietăţiloru publice şiş particulare. Ell dă ordinile celle mai seriose ca
locuitorii să nu fă bentuiţi şi ca, militarii să nu se serve cu armele sait
de Gmenii ce le suntii incredinţaţi ini conilictele lori particulare.
III

REGULAMENTU
ASSUPRA SERVICIULUI

CASERMĂRII

(1810)

TITLULU

1.

DISPOSIŢIUNI GENERALE,-ATTRIBUŢIUNI 1)

Stabilimente afectate serviciului casermării
Art. 1. Serviciulu casermării coprinde tote stabilimentele

afectate lo-

“cuinței, serviciului și instrucţiunii trupelorii sai diverselorii scrviciuri
administrative alle resbelului și alle justitiei militare, adecă:
1) Vedi art. 133 din acesti regulamentă.

:
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1. Casarmele şi celle-alte stabilimente de locuinţă a trupeloriă;
2. Stabilimente de gimnastică şi scole de innotare;
3. Manegele;

4. Pavilionele de locuința officiărilorii;
5. Ospeluli ministerului de resbeli şi pavili6nele divisiunilorii territoriale, comandamentelorii de piaciă, intendenţei militare şi tribunalelorii
militare ;
6. Inchisorile şi penitenciarele militare;
1. Câmpurile de manoperă şi de dare la semn;
8. Spitalele;
9. Magasinele centrale alle spitaleloră ;

10. Manutanţiunile producteloră de hrană;
11. Magasinele pentru producte de hrană;
|
12. Magasinele de furagiu ;

13. Magasinele de imbrăcăminte,
ternutu ;

harnaşamentă , campamentii și as-

14. Magasinele de materiale de incălditi ;
15. Corpurile de guardă; *).

16. Depositile de arme şi muniţiuni de resbeli ale miliţiiloria.

Clădirile închiriate sai, puse la disposițiunea serviciului mălitarii.
Art. 2. Decă mediile de carii dispune serviciul casermării nu sunţii
suficiente, se complectâză prin localuri închiriate. Aceste localuri, pentru
toti tempuli câtă au fosti închiriate, suntit privite ca stabilimente mili:
tare şi prin urmare supuse la disposiţiunile regulamentului de faciă.
Acel6şi disposiţiuni se aplică şi localurilorit puse gratisii la, disposiţiunea departamentului de resbeli de către administraţiunile civile, insă sub
reserva convenţiunilorii stipulate in actele de cessiune relative la acesta.

Puncțiunarii însărcinați cu serviciul, caser mării.
Art. 3.

Stabilimentele

militare suntu in atribuţiunile respective alle

comandanţilorii de piaciă, officierilori de
denţei miliţare. Er formeză, pentru fie-care
missiune numită: de casermare care, in
de conceriii cu duoi saii trei membri, se

genii şi funcţionariloră intenpiagiă saii garnisonă, uă comdisposiţiunile ce arii fi să se ia
intrunesce in şedinţă sub pre-

şedinţa celui mar vechii la gradii. Preşedintele convâcă commissiunea
ori de câte ori o cere interesele serviciului, sai sar ordona de coman-

dantulu divisiei sai sub-divisiei teritoriale, intendenţei şi inspectorii generali de arme sai administrativi.
Resultatul deliberaţiiloră se constată printunii prescriptii-verbali, 6ră
decisiunile luate se manifesteză prin actele anume prescrisse in regulamentii.

Registrulii de deliberaţiuni se păstrâză Ia oficiuli şefului de geniu.
1) In acâstă categorie nu intru corpurile:de guardă destinată la poliția urbană

sait pentru paza stabilimentelorii civile. Acestea suntii

supuse controlului coman-

danțilorii de piață carii referii pe dată, șefilorit lori vespectivi
de indreptare la casii de trebuinţă.

spre a lua măsuri
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Attribuţiunile comandanțilorii de piașiă.
Art. 4. Comandanții de piaciă titulari sait officiării carit le
implinesce
funcțiunile sunt insărcinați cu poliţia militară, a casarmelorii
occupate

de trupe; ei concură la intocmirea,

stărilorii pentru

fixaţiunea locuinț

ei,
desemnă localurile carii ati să se afecteze corpurilorii , iaii parte
la redacțiunea prescripteloră-verbale relative la clădirile consacr
ate pentru locuința trupetorii ; in fine suntii responsabili de observ
ațiunea disposiţiunilori din stările de fixaţiune a locuinţei hotărâtă de ministru
Şi dai i6te
ordinile necessarii de urmare.

Attribuțiunile officiărilori, de genii,
Art. 5. Olfficiării de geniu suntă insărcinaţi:
1.. Cu poliţia administrativă a tuturorii stabilimenteloră militar
e occu-

pate, in unire cu funcţionarii intendenţei militare;
9. Cu proposiţiunile de făcută şi cu lucrările de esecutată
pentru con-

strucțiunea, reparatiunea și intreţenerea stabilimenteloră
serviciului casermărel ;
3. Cu paza și supra-veghiărea esclusivă a clădiriloră
neoccupate ;

„&. Cu furnitura şi conservațiunea, părțilorii de mobilierii puse
prin regulamentulu de faciă specială in attribuţiunile geniului ;
5. De a concura la redacțiunea presctriptelorii verbale pentru
ori ceea,

ce interes6ză stabilimentele serviciului casermărei, impreună cu functiu
-

narii intendenței milităre, şi decă e de trebuință şi cu comandanții
de

piaţiă.
Ofliciării de genii pentru serviciulii casermărei ai sub ordinile lori
guardi de genii a căroră funcțiune specială se raportă la, suprav
eghiărea și conservatiunea părței din domeniulii militarit pusă in atribuţ
iunile
serviciului geniului; afară de acestea suntii insărcinaţi cu operați
unile
de detaliu in predarea şi primirea locuințelorii militare şi a tutulori
i dependințelorii de casermare privitore acestut servicii,
Aitribuțiunile funcțiunarilorii, întendenjei militare

Art. 6. Funcţiunarii intendenței militare sunti insărcinaţi:
4. In unire cu officiării de genii cu poliția administrativă
a tuturorit
clădirilorii militare occupate;
2. Cu arătarea locuintelori pe carii corpurile ai: să le occupe in stahilimentele afectate lori de comandantul de piaciă, conformându-se
in

acesta cellorii prescrisse in stările de fixațiune a, locuinţe,
3. Cu operațiunile relative atât la inchirierea, clădirilorii necessarii

serviciului casermărei in lipsă de stabilimente militare, cătii şi cu facerea, redacţiunea şi execuţiunea contractelorii intocmite pentru acestii
sfârşitu, in tote cu concursulii ofăciărilorii de geniă;

4. În fine cu furnitura şi conservaţiunea objectelori de casermare,
puse specialmeate in attribuţiunile loriă prin regulamentuli: de fagiă
şi
2,
prin alte disposițiuni ministerialt
.
27

TITLULU II
PAZA

ŞI CONSERVAȚIUNEA

STABILIMENTELORU

MILITARE

Casermariă stabilimentelorii, militare

Art. 7. Casermarii

numiţi de ministru

de resbelă, după propunerea

direcțorilorii de geniu,ssunt insărcinaţi a priveghia la totă ce interesâză

paza, şi conservaţiunea clădirilori şi a “objectelori
bilimentele încredințate lori.

de mobilier “din sta-

[Cui suntă subordonați casermarii
Art. 8. Casermarii suntu sub ordinile imediate alle şefilori de genii;
dai cu t6te acestea s6ma sub-intendanţilorii de toti ce se intâmplă in

distribuţiunea locuinţelorii, precum şi de totii ce privesce conservaţiunea

objectelorii de casermare puse in altribuțiunile serviciului intendenţei. şi
depuse in stabilimentele militare.

Casermarii păstreză cheile localelori, neoccupate
Art. 9. Casermarii sunti

depositarii

tutuloră

cheilorii camerilorii şi

părţiloră din clădiri neoccupate; ei suntii respunsabill de conservaţiunea
mobilierului depusă iin aceste Jocaluri.

Cheile staii in locuinta casermarului puse la rândă intrunit dulapii cu
cuere numerotate şi inchisi cu uă ușă cu zăbrele.
Este cu totuiă oprită casermariloră “de a da orl-ce

cheiă

fără ordinulii

inscrissii ali şefului de genii: sau all sub-intendantului militară.

Casermarii nu lasă pe nimeni să intre în stabilimentele militare
Art, 10. Este opriti casermarilorii de a lăsa să intre in stabilimentele
puse in paza lorii pe personele ce nu facii parte din serviciul militară;
pentru acâsta ei execută consemnele celi se dă de comandanții de piaciă,
de şefii de geniu sau sub-intendanţii militari ; fie care in ceea ce] pri-

vesce,

Casermarii intrejenă, curăţenia stabilimentelori saii părțiloră de
stabilimente neoccupate
Art. 41. Casermarii, ajutaţi la nevoe de Gmeni de corvadă, trebue să
intreţenă curăţenia afâti pe din intru câţi şi pe din afară a 'clădiriloră

_

neoccupate. Lucrurile
serviciului geniului.

trebuinci6se pentru acâsta li se dă din fondurile

Casermarii sunti pe l6ngă acesta datori a deschide şi a inchide feres-

trele pentru aerare in localurile a căroră chei le au ei.

Casermarii sunti, însărcinaţi a visita localurile despre carii daii sema
Art, 142. Casermarii visiteză cellit pucinii uă dată pe di t0te localurile
ocupate.

ki prevină pe ofăciării insărcinaţi cu casermarea despre strică-
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ciunile carit le-aii descoperiti si raporteză indată şefului de geniii sai
sub-intendantului militară, după cum stricăciunile ii privesce pe fie-care
dintr'Enșii.
d

Paza și conservațiunea stabilimentelorii afectate serviciilori
administrative

Art. 13. Pentru stabilimentele carii atârnă de deosebitele serviciuri
administrative alle ministerului de resbeli, paza Şi grija curățenie! de
intrețânutii, atâti pe din intru câtii şi pe din afară, sunti incredinţate
ofiiciărilorii de administraţiune sai, in lipsa lori, şefilori. acestori serviciuri,
Aceşti agenţi suntii

depositarii cheiloră

şi suntil

respunsabili despre

conservaţiunea clădiriloră precum şi de a objecteloră Statului depuse
intr”'ensele.
Ei suntii datori a raporta, după impregiurări, sub-intendantulul militară sau şefului de genii despre stricăciunile ivite,
Paza şi conservaţiuhea stabilimentelorii afectate ministerului de resbelii,
divisiiloră și sub-divisiilori, territoriale, intendenţei, comandamentelorii de piaţiă, şi justiţiei militare
Art. 14. Casermarii acestoră stabilimente aii, in cea-ce privesce paza
Şi conservațiunea clădiriloră, acelleași funcțiuni şi aceeaşi răspundere
ca ȘI ai casarmelori. EI sunti datori a, raporta ca şi aceştia, după casuri,

$eliloră de geniu sau sub-intendanţilori mnilitarl despre degradaţiunile

„vite,

TITLULU III
FIXAREA LO CUINŢELORU
- STABILIRE
,A PROJECTELORU DE FIXAŢIUNE A

LOCUINŢELORU
Art. 15. Destinaţiunea, tuturorii stabilimentelori serviciului casermări?
se determină pentru fie-care piaciă sau garnis6nă prin decisiunea ministorului de resbeli.

Șefulu de geniă indată după acâsta redigâză unii projectii de stare
de tixaţiune a locuinței detaliatii pentru tote stabilimentele piecei (model No. 1). Acâstă stare arstă pentru fie-care clădire dimensiunile contonute şi la ce pote servi fie-care locali şi coprinde după ordinea prescrissă la arf. 1:
a) Clădirile carii suntii proprietatea Statului şi de carii departamentul
de resbeli se pote bucura în totă-da-una ;
,
5) Imobilele inchiriate de Statii, sub ori-ce titlu; locurile puse la dispositiunea serviciului casermării de administraţiunile civile.
E
Când este să se fixeze locuințele, şefulii de genii, sub-intendantuli
militari şi comandantulă de piaciă titulari sai oficiări ce'i „implinesce funcțiunile, se intrunescii spre a examina şi discuta tabelului deta-

ilată (modelii No. 1), pregătită după cum sa disu mal susii., Ac6stă lu-

ceare hotărătă prin commună ințelegere, se redigâză definitivamente de
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şefulii de geniii. Ea e sub-semnată de părţile carii au luată parte la for-

matiunea sea, carii la trebuinţă 'şi poti pune observațiunile lori Wassupra semnătur ilorii.
Şefulu de genii redigeză in acelaşi tempit uă stare de fixațiune a casermării (modelu No. 2) care este recapitulațiunea summariă a tabelului
detaliatii (modelă No. 1). Ellu inscrie pe acestă a duoa stare (modeli No.
2) i6te observaţiunile carii poti să limurâscă cestiunea. Starea (modelă
No. 2), e sub- semnată de şeful de geniii, de sub-intendantulu militarii
şi de comandantulii piecei.

Remiterea acestorii stări, directorului de genii și inspectorului generali
Art. 16, Starea summarie (modeli No. 2) menţiunată la art. precedenti
se adreseză de către şelulu de genii directorului de geniu.
- Starea detaliaţă (modeli No. 1) se remite de şefulu de geniu inspec-

torului generali ali armelorii speciale care o adres6ză ministerului cu
observatiunile slle.
Stările genevale intocmite de către directorii de genii, și înaintate
întendențeloriă, divistunare
Art, 17. Indată ce directorulii a adunati tote stările sumarii (modelu
No. 2), pentru deosebitele piece din direcţiunea, sea, intocmesce pentru
fie-care divisiune militară câte uă stare generală (modelu No. 3), pe care

o adreseză intendanțiloru acellori părți cu stările summarii
2), după ce insă va îi adăugită observațiunile
te stări.

(modelii No.

sâlle pe fie-care din aces-

Înaintarea acestorii deosebite stări comandantului de divisiune și
ninisterului
Art. 18. Intendanţulă divisionarit pune părerea sea pe starea generală (modelu No. 3), incunnosciințâză pe directoruli de genii despre cu-

prinsulu acestei păreri şi apoi trămite tote actele comandantului de divisiune. Acesta, după adăogirea observaţiunilorii selle,

le inainteză

pe

toţe ministerului de resbeli (divisiunea ârmelorii speciale).
Epocele la carii se inainteză,zustările deosebite de fizaţiune a locuinţei
Art. 19. Stările summarii (modelii No. 2) trebue să fiă adresate la 16
Noembre directorilorii de geniii. Starea, generală (modelii No. 3), acompaniată de stările summarii, trebue să se afle la intendantuli divisionari
la 4 Decembre, şi tâte aceste stări trămise comandantului de divisiune

la 15 Decembre suntii adresate ministerului pânăla 25 alle acelleeasi lună.
Pizaţiunea locuinţei hotărâtă de ministru
Art. 20. Ministerulii de resbelii fixeză, pentru fie-care piaciă, moduiiu
de locuință prin stabilimentele militare, și inapoiază stările generale (modelă No. 3) aprobate sau modificate , cotnandantulut

divisiunii care no-

419

tifică disposiţiunile luate directorilorii de geniu și intendanţilori militari.
Acestia, la rândulă lorii, incunnosciințediu peş sefii de geniu si
ş pe sub-intendanii însărcinați cu serviciulii casermării despre aprobaţiunea dată de
ministru stărilorii de fixare a locuinţei în ceea ce "i privesce şi la intemplare și despre modificațiunile de introdusii. Comandanții de piaciă pri:

mescii "de assemenea, prin ingrijirea comandanţiloră de divisiuni, extracte certificate ce lucrarea hotărâtă de ministru.

Casuri pentru a se propune mod ficațiuni în stările de fizațiunea
ocuinţei

Art. 21. De la 1 până la 15 Noembre

in fie-care anni comandantului

de piagiă, șefulă de genii și sub-intendantuli militară, se intrunescii in
fie-care piaciă spre a recunâsce deca e de trebuință moditicaţiunile ce
sunti de introdusii în stările de lixațiune a locuinţei şi, fiind a se face

nescari-va schimbări, se va proceda 'conformii prescripțiuniloriă de la art.
15, 16, 17, 18, 19 şi 20 de mai sustii.

Schimbări autorisate la casuri de urgență,
Art. 22. Nu se pote aduce schimbări in stările de fixaţiune a locuinţei de câți in virtutea unori ordine alle ministerului de “resheli , afară
dâcă nu e urgență.
In assemenea Casuri, comandanții de divisiuni dau autorisaţiunile necesarii, datori fiind de a da s6mă ministrului (direcţiunea, armelorii speciale),

TITLULU

IV

ORGANISAȚIUNEA LOCUINŢELORU ŞI A ACCESORIILORU CASERMĂRIĂ
IN PAVILIOANE ŞI CASARME
Locuinţele deosebitelorii corpuri suntă, distincte
Art. 23.

In clădirile militare destinate a fi occupate de trupe, locuin-

tele diferitelorii corpuri suntii, pe câti se pote, distincte și separate.
Basele organisaţiunii locuințelorit și a accesoriilorii în pavilione și

casarme.

Art. 24. In pavili6ne și prin casarme, locuinţa, ofiiciărilori, sub-officiărilorii, maeștrilorii lucrători, caporalilorii, etc,, precum şi deosebitele
accesoril necessarii casermării trupelor, trebue să fiă, pe cătii o permite
Yocalităţile, conformiu tabelului următorii de repartiţiune; se va avea in
vedere insă, a se ingriji mai ântâiu de locuirea, trupelorii, apoi de acce-

soriile corpurilorii celle mai necessarii şi în urmă de celle-alte părti:
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Locuinţa officiărilorii.
Art. 25. Decă clădirile militare sunti destuli de incăpătâre in câtă
să pâtă locui convenabili ofiiciării superiori şi cer-alţi intr'ânsele, locuințele acestora se imparti după basele arătate în tabela de mai susii. Camerile destinate in particulari officiăriloru şi medicilorii de servicii
suntu deosebite de locuinţele permanente alle ofiiciăriloriă.

Locuinţele cailoră officiăriloria,
Art. 26. Olliciării carii suntii țenuţi a avea cai, chiar dâcă nu vori
fi cazaţi in clădirile militare, "şi poti pune cail in grajdurile disponibile
alle casarmeloră până la num&rulii raţiuniloră fixate prin regulamente,
La, neajungere, preferința se dă officiărilori, mar mici la gradu şi, in

orl-ce casii, mal
grajdurile.

ântâiu acelloră a, cărora trupă se află in casarma

cu

Camerile soldaţilorii.
Art. 27.

Conţenutulii camerilorii de soldaţi

se calculâză astii-teli in

câtu să se menageze spaciuli necessariil pentru incăperea paturilori şi
mobilierului, precum şi pentru uşurinţa circulațiunii, şi ca să se dea
„fie-cărul omii ună volumă de aerii de 12 metri cubi in casarmele de

trupe pedestre, şi de 14 metri cubi in celle de trupe călări. In infirmerie
se calculâză unii volumi de aeri de 30 metri cubi de omii.
Pentru paturile commune lăţimea va fi de 2m., eră spaciulit unui omi
minima de 0,m75, atâtit pentru pedestri câtă şi pentru călări. Pentru pa:
turile individuale, intervalele intre dânsele va fi cellă pucinit 25 centi-

metri, şi capetele: lorii pe câtii se pote alăturate de vre uni părete fără
alu atinge.

Grajdurile
Art. 28. In grajduri caii sunti depărtați intre d&nşii de 1,m50. Grajdurile simple au cellu pucini 5m. de lărgime şi celle duble celii puţini
de 8,m50, inălțimea lori minima e de 3,m50. În orl-ce casii trebue să se
păstreze pentr fie-care calu câte unu volumii de aeri de 30m. cubi

minima.

Locuinţa easermariloriă,
Art. 29. Casermarii locuesci in clădirea pe care o ait sub pază. Dâcă
ai sub priveghiărea loră mai multe clădiri locuesci in aceea unde presenţa lori se crede mai necessariă.

Art. 80. Dâcă o permite localităţile, fie-care batalionii de infanterie
trebue să aibă câte uă bucătărie şi “fie-care regiment de cavalerie sai
artilerie câte duoă ; tote cu cuptorele loră.

zii aratate d

Bucătăriile

i

Brcătăriile suntă totii-la-una la pământi, in
localurile pavate sau par-

dosite cu lespedi.

Atelierele

Art. 31, Atelie

rele cismariloră şi alle curelariloră precu
m și forjele
trebuescu să se afle in camere lumin6se şi in
rândul de la pământit
sait Gassupra localelorit boltite.

Magasinele corpurilori,
Art. 32.

Magasinele cu armătură trebue să -fiă instal
ate intrun

calu câtă se pâte de uscati.

Magasinele de imbrăcăminte sunți asti-feli
tele să fiă ferite de căldură şi umedelă.

10-

organisate in câtă efec-

Magasinele de muniţiuni și baracele pentru confe
cționarea cartușelori
Art. 33.

Magasinele de muniţiuni se punit totit-da-una

, depărtate de
clădirile locuinţii şi la locuri uscate.
Elle se dispună asti-feli ca priveghiărea să fiă lesni
ci6să, şi se desparti de zidurile de impresurare prin culdre, largi
cellii. puţini de 1

metru.

Pentru confecţionarea, cartușelorii, dâcă nu se pâte
afecta fără pericoli vre uni locală din celle esistente, se construe
uă mică baracă de
scând
uri supra-puse. (Acoperitârea să nu fiă, de metali
).

Scolele regimentarii
Art. 34. Pentru scdlele regimențarii de allii 2-lea
gradu, se

afect&ză
fie-cărui corpi localit in proporțiune de 50 elevi pentru
uni batalionii de
infanterie şi de 20 elevi pentru unii escadronii de cavalerie.
Ori-ce de-

țaşamentii de forţă a duo companit trebue să aibă pe câtu
se pote uă
sc6lă regimentară.
Sala de scrimă

Art. 35. Salele de scrimă, se punii totă-da-una in rânduli
i de la pămentii sau imediaţii d'assupra localurilorii. boltite,
Locale disciplinare

Art. 36. Locale disciplinare alle sub-officiărilori suni deosebite
de
alle caporalilorii sati brigadieriloră şi alle soldațiloră.
Câmpuri de manopere şi tragere
A

y

=, -

Art. 37. In localităţile unde câmpurile de tragere nu se poti Stabili
in câmpulii de manopere, se afectâză pentru acesta un ferenii speciali.
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Lucrările de apropriaţiune in câmpurile de manopere şi de tragere
se esecutii pe câtii se pote de corpuri.
%,

TITLULU

V

MOBILAREA STABILIMENTELORU MILITARE
Mobilierul,

Art. 38.

cancelariiluri,

Serviciului geniului procură şi conservă mobilierulii neces-

sariti cancelariilori,

atâtii pentru serviciurile administrative

alle resbe-

lului şi pentru tribunalele militare câtă și peniru corpurile de trupă.
Așternutulii trupei.

Art. 39. Așternutulu trupei se procură de administraţiunea militară

Wa-dreptulii saă prin intreprindere.

Mobilierul, camerilori soldaţilorii.
Art. 40.

Camerile soldațilorii suntii garnite cu mobilierulii următorii :

1. Objecte furnite, intreţenute şi inlocuite de către serviciului geniului;
Paturi cu poliţe și cu cuere de bagage,

socotindu-se pentru trupele

de infanterie câte ună rândi de polițe şi unulii de cuere, şi pentru celle

călări câte duo& rânduri de polițe şi duoă cuere, rastele de arme ;
Mese de 3 metri lungime şi 0,m 70 lăţime (una pentru 24 6meni) 1)
Bănci lungi de 3 metri (duo bănci pentru 24 ment).

E]

Poliţe de pâne, socotite in lungime câte 0,m 12 cellii puginii de omă

după

efectivi,

,

Tăbliţe destinate a conțene căte uni estractii de starea localului şi de
inventarulii mobilierului şi așternutului făcutii prin ingrijirea corpurilorii ;
Cuere de instrumente de musică pentru camerile musicanţiloră ;
2. Objectele îurnite, intrețenute şi inlocuite de corpuri assupra mesei
generale de intrețânere;
Ramelc destinate a conţene instrucțiunile, programele, regulamentele,

listele şi consemnele carii aii să se aşede prin camere;
Etiquete de pus la capulit 6menilori şi la, armele de la, rastele;
In apropierea camerilorii se va dispune lavatorit şi vasse cu apă de
băută.

Mobilieruli, camerilorii sub-officiăriloriă.
Art. 41. Camerile sub-ofiiciărilorii sunti mobilate ca alle soldaţilor.

Sergenţii-majori insă Şi vagmaestri ati in camerile lori câte unii rasteie

de 6 arme şi polițe de bagage necessarii acestui efectivi, precum.
câte uă masă cu sertară cu cheiă

şi câte duoă

şi

scaune. Aceste furnituri,

intreţânute şi inlocuite totii de serviciulii de genii.
1) Decă lărgimea

camerilori

nu

o permite , servieiulit geniului hotărasce dâcă

aceste mese şi băncele lorii nu potii sta in coriddrele casarmei saii in alte localuri.
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Deosebiţii de acesta, companiile şi escadrânele vorii avea şi câte uă

in care să se țână registrele şi care să potă servi

lădiţă dispusă ca masă
şi la marșuri.

Aceste; lădițe-mese se vor înființa din masa, generală a corpului şi
asti-feli ca să se potă adapta trăsureloră de muniții sai bagage ce urmeză corpulii.

Intretenerea lori se face din cheltuelile de cancelarie.
Mobilieruli, grajduriloriă.
Art, 42, Grajdurile sunt provedute cu mobilierul următori:
1. Objecte furnite, intrețânute şi inlocuite prin serviciulii geniului:
Grătare continue;
Esle;
Belciuge fixate de esle;
Lădi de ordi aşedate pe căpătte de pâtră, şi prevădute cu lacăte, câte

duoă de escadronii;

Conoveţe fixe de ţesălati cu belciuge la distanţă de 1, m 50 afară din

grajduri;
2. Objecte furnite de serviciulu geniului şi intreţenute in sarcina mesei
generale de intreţenere:
Despărţituri d6 cal pentru grajdurile anume dispuse;
Măsuri de ordu câte duoă de escadroniă;
'Tocători de paie câte una de corpi (hache- -paille);

Sghiaburi de adăpatii câte duoă de escadronii;
Găleţi de adăpatu câte opti de escadronii;
Hârdae câte duoă de escadronii;
Tărgi de gunoiuă câte patru de escadronii ; duoă pentru infirmerie şi
una, pentru statuli-majorii.
Aceste deosebite objecte nu se inoescii de serviciulii geniului de câtii
in urma unui procesii-verbali incheiati de sub-intendantulă militari, in
unire cu şeful de genii.

Ori-ce. alte objecte necessaril grajdurilori, precum: saci pentru tran-

sportulii ordului, tăblițe de consemne, tăblițe de cai, lopeţi, târnuri, etc.,

se face din: masa generală de intreţenere.

Portă-șele,
Art, 43. Şele şi celle-alte objecte de harnaşamentiă se puni pe portii-

şele a căroru furnitură,
geniului.

întrețânere

şi inlocuire se face

de

serviciulii

Mobihierulii bucătăriilori,

Art, 44. Mobilierulii bucătoriiloră şi anume: unul sii duoă cazane
de companie sii escadronii;
Mese de tocat, late 0,m 50, nalte de 0,m 80 şi lungi 1,m50 pentru fiecare companie sai escadroni;
Poliţe late de 0,m30 şi aşedate la 0,m50 d'assupra meseloră;
Putină şi hârdae ;
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Gapre (cătuşt) pentru tăterea

lemnelorii cu ferăstrăulii se dai, se in:

„trețânu şi se invoiescii de serviciulii geniulut.
„ Deosebilit de acesta, de afară şi in apropierea fie-căre! bucătării se
aş6dă de către serviciului geniului câte unii trunchiit de lemni inţepeniti
in pământii. Este opritii a se despica lemnele afară de câți numai pe
acesti trunchiii.
|
Celle-alte ohjecte trebuinciâsse bucătăriei, precum: ferăstraele, top6rele şi tocătorele se cumpără , se intrețânit şi se inoescii de corpuri din
masa generală de intrețenere,

Pentru transportulii pânet

şi lemnelori

tărgi.

corpurile Și facii coşuri să

Mobihieruli mesei. sub-ufficiărilorii.
Art. 45. Sub-ofliciărilori li se dă in camerile de mâncare:
1. Mese de mâncare socotindu-se câte 0, m 50 de om.

2. Bănci câte 0, m 50 de om.

„_

3. Polițe ca cele de bagaje, ună rândii.
Acesti mobilierii se dă, se intreţene şi se inoesce de serviciulii ge-

niulul

care nu mat dă nimicii alti pentru cantine.

Vespasiane, hărdae de curățenie.
Art. 46.

In curţi, adosate

către

urloele

de ploe sâi spălate cu apă

adusă prin conducie să se construe vespasiane.
In salele disciplinarit se pună hârdae de curățenie pe carii corpurile
suntii datore a le goli şi spăla cellă pucină uă-dată pe di.
Furnitura, intreţenerea şi inlocuirea hârdaelorit de curăţenie suuti în
. sarcina, serviciului geniului.
d

Mobilierul, atelierelori
Art.

1.
Uă
Uă
Uă
Uă

47.

Se pune

In atelierulii armurierilori :
forje;
nicovală fixă cu trunchiulii săă;
f6lă cu lanţulă de trasă;
mesă de lucru;

Uni sghiabii pentru apa

de clătiti;

Unu rasteli de arme.
2. In atelierulă croitoriloră:
Cuere cu polițe atâţii în salla de lucru câtă şi in cea de croiti;
Uă mâsă de lucru;

”

Sese bănci;
Uă masă, de călcati,
3. In atelierulă cismariloriă şi in al șelariloru:
Cuere de polițe.
„Aceste deosebite objecte se dau, se intreţânii şi se inoescii de servi-

ciulu geniului,
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Materialuli, potcovăriilori
Art. 48.

Forgele potcovăriilorit aii fie-care: nicovale grele
de 75—80
chilograme, socotite câte una de fie-care focă,
Câte uă nicovală bicornă, grea de 5 chilograme ;
Minghinele, socotite câte una pentru duo focuri şi câte
duoă pentru
trei focuri
;

Câte uni trunchiii speciali pentru găurituli potcâvelorii
;

Cuere pentru agătatulu hainelori lucrătoriloriă ;

Poliţe pentru potcâvele gata;
In baracele de potcovitii se punii belciuge

tare intre dânsele de 1,m 10 până la 1,m 30

gimentit de cavalerie;

de priponitit

cail, depăr-

şi cam câte 18 de unii re-

Aceste deosebite objecte se aş6dă, se intrețânii şi se inlocuiesc
ii de
serviciulu geniului.
Mobilieruli, magasinelorii,
Art. 49. Serviciul geniului procură şi inlocuesce pentru
fie-care

corpi:
i. In magasinele. de imbrăcăminte:
Rafturi pentru imbrăcăminte şi muniţiuni ;

Uă mâsă lungă de 2m. şi lată de 1 m. etalonață de corpi

din

rile mesei generale de intreţânere;
Uni sulii pentru verificațiunea stofelori;
Uă scară dublă, dâcă e de trebuință ;
2. In magasinele de armătură:

fondu-

Uă mâsă;

Unu rastelii de 300 pusci pentru regimentele de infanterie,
şi de 150
de armături complecte pentru celle de cavalerie ;
3. In magasinele de harnaşamentii :

Uă mesă, rafturi şi rastele dispuse pentru aşedatulă deosebitelor
i ob-

jecte de harnaşamentă ;
Ork-ce alte mobile sai unelte privescit pe corpuri.

Uă estradă cu măsuţe pentru officiărulă directori ;
Duoă scaune;
i
Uni numeri indestulătoră de bănci si de mese cu clădirile
lorii, precum
şi cu stâlpuşori destinaţi a tene uă sf6ră pentru atârnațulă
tableloră
.

A

o

.

[7]

A

5

suo

a

*

Taema ae Dea.

Art. 50. Serviciulii geniului procură, intreţâne şi inlocuesce
mobilierulu sc6lelorii regimentare de allă 2-lea gradă +), Şi anume:

a

Mobilieruli, scolelori, vegimentare

”

şi a modelelori de invăţământi;

Una saii mai multe table negre cu picidre;
Uni cueri cu cârlige pentru agăţarea tablelorii şi modeleloră;

eee

ee

e

1) Se deosebesce de la acesta scdlele regimentare alle armelorii
speciale, carii
aii fonduri numite pentru instrucțiune.

435Unii dulapă cu cheiă şi despărţituri.
Celle-alte objecte necessarii scâlelori

de

1-iulii gradu şi allu 2- Jea,

precumi:
Tăblite individuale cu placă;
Tabele de lectură, de gramatică şi de sistemuli metricii;
Modele ;
Charte geografice şi orl-ce alte modele necessarii privescii pe corpuri.
La schimbarea garnis6nei nu iau cu dânsele de câti objectele caril
Suntii mal uşore de transportatii, precum:
Cărţile, tocurile de condee, modelele de scrissii, caete, tăblițe cu pla-

că individuale.
Celle-alte le lasă in sema geniului, după unii inventaru făcutii de serviciul intendenţei militare şi iscălită de officiărulu de casermare; la oricenouă occupațiune a casarmnei, acesti inventariii se dă ofiiciărului directoră alli sedlelorii spre alu verifica din noă.

Mobilieruliă, sălei ipiatrică.

,

rt. 51. Ori-ce sală de ipiatrică este prevădută cu materialului necessarii de invăţământu, care se dă de către
fondurile serviciului harnagarmentului,

ministerulă

de resbelii

din

Corpulii ocupătorii este” respunsabilii de obiectele de mobilierii ali
acestei sale a căreea pază se incredințâză unui agentii alu serviciului
de geniii, dâcă corpulii numai are trebuință de dânsa,

La schimbările de garnisonă,

corpulii predă acesti: materială servi-

ciului geniului cu formalităţile prescrisse de ultimul paragraf all arti-

colului din urmă.
Materialulii pentru serviciulii manejelorii.
iu

Art. 52. Serviciului geniului are in sarcina sea mobilierulit necessala serviciul şi la exercițiurile de manejiii, precum: barieri, stâlpi

candelarie, capuri stropitori, săpoie, lopeţi şi greble.
Intreţânerea, acestorii objecte se face de corpuri din masa de intreţănere, €ră inlocuirea lori totală sait parţială, numai in urma, unei decisiuni ministeriale provocată de unii prescriptă- verbali allii sub-intendantului militarii în unire cu şefulii geniului care să constate trebuinta inoirii lori.
La schimbările de gamisonă, acestit materialii se lasă de corpuri în
s&ma serviciului de genii, cu formalităţile prescrisse in ultimulii paragrafu allu art. 50 din regulamentii.

Corpuli care ocupă manejuli ingrijesce de intreţânerea, solului săi.
Materialuli, de voltigiă,
Art, 53, Pentru exerciţiurile de voltigiă, se stahilesce in casarmele
de cavalerie câte unit calii de lemni şi bare paralele carii se daii, se intrețânii şi se invescit prin ingrijirea serviciului de genii şi in comptulă
Statului.

Materialuli scoleloră, de gimnastică și alli, scoleloră, de
înnotatiă, Art. 54.

Materialulii fixă ali scdlelori de gimnastică
şi innotare se
procură de serviciul geniului şi din fondurile resbel
ului.
Materialulă mobilă se infiinţeză de corpuri,

Materialuli de tragere la semnii,
Art. 55. Materialul de tragere la semni se
cumpără, se intreţene şi
se reinoesce de corpuri din fondulă mesei gener
ale de intrețenere.
La schimbările de garnisonă, se lasă in s6ma
serviciului de genii cu
formalităţile prescrisse in ultimulii paragrafă
la art. 50 din regulamentuli de faciă.

Materialuli infirmeriilorii regimentare,
Art. 56. Mobilieruli salelori de infirmerie
regimentare, furniţii, intrețânuti și incită de serviciului geniului
se compune -numai din polite

La schimbările de garnisonă, deosebitel
e objecte menţiunate la paragraful precedentă sunţii lăsate de
corpuri in s&ma, geniului, cu formalităţile prescrisse de ultimulit para
graf ali art. 50 din acesti regul
a.
mentă.

Ori-ce alte objec

te necessarii infirmeriilorii, precum :
cane, ulcidre, cupe, etc., suntă cumpărate, intreţenut
e şi inoite de corpuri.
Mobilieruli localurilori, disciplinare
.
Art. 57. Localurile disciplinare suntii
garnite numai cu paturi com:
mune şi cu hârdae de curăţenie de
un modelă deosebită.
Acesti mobilieră . se face, se intreţâne
şi se inlocuiesce de serviciuli
geniului.
Administraţia militară furnisâză rogojinele
necessarii.

Mobilieruli, corpurilorii de guardă,
Art. 58. La corpurile de guardă, stabil
ite întruni interesă militară,
serviciulă geniului stabilesca, intrețene
şi inlocuesce:

Sua MRREIRDINOS
Ia pote me e

desvo

Pare

de bagage intruă

ltare suficientă Şi din câte uă sobă
de tuciii cu
duoă găuri şi căldări, din carii una pentr
u ferberea, doctoriilorii 6ră alta
pentru băi. In sala de visită, unde
se află toti-uă-dată şi farmacia
se
pune de serviciuli geniului numai uă masă
cu uni sertară şi broscă, şi
duo scaune.
|
Stalagele pentru farmacie, scăldătorile, băile
de şedutii, băile de picidre,
băile de bracie, 6lele de decocturi de feri
bătutu, lingurile de distribu.
țiune de fer bătută, cupele de ferit bătut
ă, strecurătorele pentru decocturi, memoriile de medicină, chirurgiă
şi de farmaciă militară, instrucțiunile relative la serviciul infirmeriilori
regimentare, precum Şi păturile cu perne, saltele, cearceafurile şi paplo
me, şi m&suţele individuale
se daii de serviciul intendenţii militare.
Numărul acestori objecte
este subordonații importanţei numerică
a, corpurilorii pentru carii Vaii
instituitii infirmeriile.
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Paturile commune cu poliţe de bagaje şi cuere;

Mesele şi băncile de mâncare;

Poliţele de pâne;
Vestele de arme;
Tăbliţele de consemne.
In corpurile de guardă

de officiări se pune câte unu pati de ferit cu

saltea, și sului, duoă scaune, uă mâsă cu călimări, uni lighiană cu ibrici,
unii pahari cu tavă și un vassii de apă.
Lângă, corpulu de guardă de poliţie allu fie-cărei casarme se pune câte
uă cutie de scrisori

a cărei cheiă o are vagmaestruli.

Rogojinile necessarii paturilorii din corpurile de guarăă se dau prin îngrijirea, administraţiunii militare.
Gheretele.
Art. 59.

Departamentulă de resbelii

nu dă gherete

de câti

pentru

sentinelele puse intruni interesă militari.
Aceste gherete suntu stabilite, intreţenute şi inlocuite prin ingrijirea
si in sarcina, serviciului de geniu.
Unelte necessarii pentru intrețenerea curțilori.
Art. 60. Corpurile suntii insărcinate cu intrețenerea părțilorii nepavate de curţi in stabilimentele

pe carii le occupiă, şi trebue să le lase in

bună stare 'la cas de evacuare.
Serviciul geniului le procură, intreţene și inlocuesce uneltele neces-

sarii pentru acâstă intrețenere, precum : r6be, lopeţi de feri şi tirnăcope,
deră corpurile suntil răspundătore de elle.
Tărnurile şi alte scule mai multe se cumpără din masa generală a corpurilorii.

Puţurile, fontânele, apa.
Art. 61. Puţurile aii pompe sau rote cu lanțuri sau frânghie și găleți
de lemnu.
Aceste aparate se as6ză, se intreţenu şi se inoesci prin serviciulii geniului.

In stabilimentele 2u fontăne geniului ingrijesce pentru trămiterea apelori.
Pentru stabilimentele lipsite de puțuri şi de fontâne, şi deca apa e mai
departe de 500 metri, geniulii procură, intreţâne Şi inlocuesce sacale pe
câte duoă râte.

Paturile pentru transportarea bolnavilori, la spitalii.
Art. 62. Paturile pentru (tansportulii boinavilorii sai rănitilorii la spital se procură prin serviciulă intendenței militare.
Elle stau in infirmeriile regimentarii.
La, schimbările de garnisonă, corpurile se conformă paragrafului ultimi ali art. 50 din acesti regulamenţii.

"- Sobele,

Art. 63. Serviciulii

geniului procură, intreţene şi- inlocuesce sopele
necessarii pentru, incălditulu camerilori din stabil
imentele militare.
Pompe de încendii.

Art, 64. Serviciulii geniului destină localele
pentiu ment şi uneltele
de incendii - la, posturile de pompieri anum
e fixate de comandantul
piăcei.
Pe unde lipsescii assemenea midl6ce, serviciulă
tru fie-care stabiliment militară după insemnătat geniului procură penea lori, pompe portative, cângi şi topore de incendiii.
Șefii corpurilorii. ingrijescii totii-d'a-una a
se dresa unii numării de
Omeni cu manopera, acestori instrumente de incen
dii. .
Drapele.

Art. 65. Serviciulii

geniului aședă și intrețâne drapelele saii handi
erele carii se punti d'assupra edificiiloră milit
are.
Purniţura precum şi inoirea drapelelorii
nu se face de câtii in virtutea unei decisiuni ministeriale, luată după
producțiunea unui prescriptă-verbală dresa

ti de sub-intendantuli militară
dantuli: piăcei ŞI cu. şefului de genii
.

in unire

cu coman-

Scânduri pentru ceruituli, curelelori,
Art. 66. Pentru ceruiluli curelăriei, corpu
rile in fiinţ

ză din masa, de
intrețânere, tăblițe de scânduri, socotite
câte 8 de companie, escadron

sail baterie.

Este opriti de ase cerui curelăria de cât numat
pe assemenea tăblițe.
La schimbările de

garnisonă, corpurile le incredinţeză serviciulu
i de
genii cu formalităţile prescrissela ultimulă
paragraf din art. 50 allii regulamentului de faciă.
Balance (cântare).
Art, 67. Pentru cântărirea productelo
ră destinate ordinarelorii, corpurile se provedii cu din fondurile mesei
generale de intreţânere, cu balance cu braţele

egale, şi anume : câte trei pentr
terie și câte duoă pentru batalisnele de venători u regimentele de infanpedestri şi pentru regimentele călări.

La schimbările de Sarnisonă, balancele se daii
de către corpuri geniului cu formalităţile prescrise în paragraful
ultimi anii art, 50 din acesţii
tegulamențiă.
3
.

Aparate

de luminată,

Art. 68. Cheltuâla luminatului interiori allii stabilimente
lori militare
este in generalii in sarcina corpuriloră administraţi
unilorii sati funcţiu-
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narilorii carif le occupii, atâti pentru intreţenutulă si cumpăratulii apara
telor câtil şi pentru consumaţiunea, combustibulului.
“In camerile trupei luminatulii este in sarcina, ordinarului ; in coridâre,
scări, grajduri, intirmerii, scâle regimentarii şi alte localuri accesorii casarmelorii, este in sarcina, mesei generale de intreţenere.

Aparatele de luminat cumperate din mesa corpurilorii suntii, la schimbările de garnisonă, lăsate in s6ma geniului, cu formalităţile prescrisse la
ultimulii paragrafii din art. 50 allu regulamentului de faciă.
Pentru luminaţulii exteriori alu stabilimentelori militare , geniul
aședă, intreţene și inlocuesce aparatele necessarii şi le asigură despre

fărnitura combustibulului şi despre curăţitulă lori jurnalierii i.
- Corpurile de guardă se juminăză de corpurile carii le ocupă, cu fonduri din masa de intreţenere.

Aparate de iluminațiuni,
Art. 69. Serviciulu geniului este insărcinatu cu furnitura şi intreţănerea aparatelorii de iluminaţiune a stabilimentelori militare.

- Cheltuelile de iluminaţiune: sunții in. sarcina corpuriloriă, Serviciiloră,
officiărilori sau impiegatiloră carii occupi acelle stabilimente.

Mobilieruli, nu se pote deplasa.
Art.'70. Şefii de corpuri și de servicii suntii datori, sub respunsabilitatea loră personale, a nu lăsa sub nici ună pretestă ca objectele de
mobilieri să fiă mutate din uă cameră intr'alta saii să fiă intrebuinţate
la uă altă destinaţiune de câtă aceea afectată lori.
Casii de furnitură a objectelorii neprescrisse în acesti, regulamentii.
Art. 71. Vert-ce alte furnituri de câtă celle prescrisse sai autorisate
prin regulamentului de faţiă, nu se vorii putea face de câti in urma unui
ordini speciali allu ministerului.

TITLULU

VI

OCCUPAȚIUNEA PAVILIOANELORU ŞI CASARMELORU DE TRUPE
Insciințarea despre sosirea unuă corpi, de trupă
"Art, '72. Indată ce comandantului piecei a fostii insciințatii despre
sosirea unui corpi de trupă, informeză

despre

acâsta. pe sub-intendan-

tulă militarii şi pe şefulă de geniu, arătându-le efectivuli corpului și diua,
sosirii selle şi numesce clădirile militare carii: aii să fiă occupate. de:
acesti corpi.
Sub-intendantuli militară şi șefului de geniii iaii
i
fie-care, in ceea-ce
+ privesce, disposiţiunile necessarii spre a asigura instalațiunea trupei la,

sosire.

Mesuri de luatii la sosirea officiărului de casermare.

Art. '73. Officiărulă de casermare care precede corpul se presintă, la,

d

sosirea sea, la comandantulii piăcet spre a cunâsce clădirile destinat
e
trupei.
După aceea, se duce la sub-intendantulii militară care, la vederea
ordinului cu care este investitii, ia măsurile necessarii pentru ca,
corpul

să intre indată in possesiunea locuinţei destinată lui precum şi a, cellorii
alte objecte de aşternutii şi de mobilare alocate de regulameate.
Arctarea localelori, de occupati
Art, '74. Numărulii camerilorii şi allă cellorii-alte locale

se libera

ce

suntă

a.

este regulații de sub-intendantulii militară după efectivulii cor-

pului sai all fracțiunii de corpi ce e a se casa,

și conformându-se dis-

posiţiuniloră titlului 3 şi 4 din acestii regulamentă. Nu se pote
trece
peste acestă fixaţiune veri-care ar fi numărulii camerilorii şi celloriialte
locale disponibile.
Luarea in possesiune a localurilorii
Art. '75. Ofliciărulii de casarme, in visita pe care o face localuritorit

afectate corpului, este acompaniații de unii guardu de geniii cu
care verifică,

sarea descriptivă a localurilorii şi inventariulii efectelorii de mobilier
ii.
Officieruli fără trupă saii impiegatulii militarii Oper6ză ca şi officiărulii
de casermare pentru luarea in possesiune a, unei locuinţe militare.
In amânduot casurile officiăruli de genii priveghiază operaţiu
nea,

Starea descriptivă a localuriloră
Art. 76. Şeful de genii formâză pentru fie-care clădire şi păstrâză
in arhivele geniului piecei uă stare descriptivă a localurilori, detaliată

pe camere, conţânendi inventarulii objectelorii de mobilier

nute
La
stare
mare

intreţ6-

de serviciul geniului (modelii No. 4).
ori-ce nouă occupațiune a clădirilori, uă expedițiune din acâstă
se remite guardului de genii care o presintă officiărului de caserpentru verificațiunea stării localuriloră şi a objectelori. susii men-

ţionate.

Acâstă expediţiune după ce se va fi rectificată la nevoiă

tată prin inscripţiunea

la urmă

şi complec-

a, uneltelorii şi sculelor intrețenute de

serviciul geniului, carii, fără a țene de camere sait alte localuri, se
punii la disposiţiunea corpului, se semnsză de oflicieruli de casermar
e
şi de guardulii de geniii, se vidâză

de

sub-intendantulii

militarii

şi se

depune la ofiiciăruli geniulur; uă copiă se dă ofâciărului de casermare.
Pentru localităţile unde

şefil de geniu arii avea mai multe garnis6ne

in circumscripţia loră, se va, trămite la reşedinţa lori câte uă expediţiune
după stările descriptive.
d

ÎInventaruli, objectelori, neintrețenute de serviciulii geniului
Art. '77. Objectele şi sculele pe carii le posedă corpurile, deră pe
carii nu le iaii cu densele și la schimbările de garnisnă, le incredințâză
tempurariii in sma agenţilorii geniului, precum: materialul scâlelori
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regimentarii, all acellei de tragere la semnii, ali infirmeriilorit regimentarii, grajdurilorii, etc., şi mai in generalu tote objectele şi scdlele neintrebuințate de geniu dai locia la inventariii (modelu No. 5) dresati sub

ingrijirea sub-intendantului militarii.
La orl-ce nouă occupaţiune a stabilimentelori, uă expediţiune după
acesti inventariii se dă, guardului de genii care o presintă “officiărului

de casermare pentru verificațiunea objectelori inscrisse intr'&nsulii. După
acestă verificaţiune, expediţiunea rectificată la impregiurare se semneză
de officiărulii de casermare şi se depune la officiulu sub-intendantului
militari care o videză , uă copiă, se dă ofliciărului de casermare.

Decă in circumscripţia unui sub-intendanţii militară suntii mai multe
garnis6ne, uă expediţiune după inventariu se trămite la reşedinţa lori.

Dificultăţi provenite la luarea în possesie a unei clădiri
Art. '78. In casi de dificultăţi la luarea, in possesiune

a, unei clădiri

militare, ofticiăruli de casermare insemnă observaţiunile sâlle, sai pe
starea, localurilorii saii pe inventariu, după impregiurări, şi pune semnătura. sea Ja urmă.

Când acestea privesci instalaţiunea, une: trupe, sub-intendantulii militari, după ce se va fi inţelesi cu locotenentulu-colonelii sai in lipsă'icu
vre unii delegată allu şetului de corpu, dă dreptate la observaţiunile oificiărului de casermare sau trece peste dânsele.
Decă dificultăţile sunții privitâre la, intreţenerea elădirilori sait mobilierului furnitti de geniu, ofiiciărulu de genii trebue să fiă chiămatii spre

aşi da părerea; acesta semneză atunci starea, localuriloră saii inventa-rul , şi după ce se va i inţelesii cu locotenentuli-coloneli saii cu delegatulii “şefului de corpi, admite observatiunile ofiiciărului de casermare
sai le respinge.

In amenduoă casurile, corpurile suntit datâre a se conforma, decisiuniloră luate, având dreptul a'şi face reclamațiunile pe lângă autorităţile
superidre.
Predarea
Art. 79.

cheilori și respunsabilitatea, corpuriloră

Indată şi numai după

semnătura

stărei localuritoriă

şi a in-

ventarului, se predaii cheile ofticiărului de casermare şi corpurile devinii
respunsabile de degradaţiunile şi de perderile resultate din causa lori,
atătă pentru clădirile militare câtă şi pentru objectele de mobilierii incredințate lori.
Pormakităţi de imphnită la cast de mutări
Art. 80. Dâcă pentru vuă, causă 6re-care, fără a se face schimbări
in composiţiunea

garnis6nei,

comandantul

piăcei ar găsi de cuviință

face 6re-carii mutări in locuinta trupelor, previne

fulu de genii și pe sub- intendantulii militarii

a

pentru acâsta pe se-

spre a se indeplini forma-

litaţile prescrisse de art. 74, 15, 76, 77, 18 şi 79 de mai susii,

Evacuaţiunea localurilori în urma uncii reducțiună de efectivă,

Art. 81. Dâca ar fi ca unii corpi să incerce Gre-carii reducţiuni de

efectivi, fiă prin plecare, absenţă sau ori-ce altă causă, officiărulă
de
casermare predă la momentă serviciului geniului localurile devenite
vacante, conformându-se disposițiuniloră titlului VIII de mai la vale.

Sub-intendantulii militarii este specialmente insărcinatit cu execuţiunea,

acestei prescripţiuni.

Primirea corpurilori, de guardă. — Respunsabilitatea, șefilorii de postii
- Art. 82. Corpurile de guardă se dai in primirea, adjutanţilorii
de
piagiă saii a officiărilorii anume denumiți de comandantulii piăcei,
de

- către guardil de geniii, intocmai cum se predau

casarmele

ofăciăriloră

de caserinare.
In casii de contestaţiuni, şefulii de geniii se concertă cu comanda
ntulii
de piaciă și, dâcă nu se ințelegii, recurgii la, autoritatea, superidr
ă..
Şefulii de postă all fie-cărei guarde schimbătâre verifică starea
cor-

pului de guardă şi a tutulorii objectelorii allii cărorii inventariii stă afi-

șații alături cu consemnuli şi raportâză indată după acâstă visită comandantului piăcei despre degradaţiunile şi objectele lipsă; in lipsă de acesta
devine inşii respunsabili.
Reparatiunile degradaţiunilorii şi inlocuirea objectelorii lipsă se face

in comptulti şefului de postă allii guardei schimbată;

cu reserva, dreptu-

rilorii de reclamaţiune accordate de titlulă IX de mat la vale.
Ofliciării de rondi şi adjutanţii de piaciă suntii datori să verifice in
fie-care di starea, corpurilor de guardă și a objectelorii consemnate,
şi
d

să se assigure despre buna, lori intreţenere,

TITLULU

VII

POLIȚIA CLĂDIRILORU MILITARE OCCUPA TE DE TRUPE

Poliţia comandanțilori, de piaşii
Art. 83. Comandanții

de piaţiă daii tâte ordinile necessarii pentru

poliția stabilimentelorit 'occupate de trupe,

”

Ei visită inşii aceste stabilimente şi facit a fi visitate adessea, ori
de
adjutanţii lorii, spre a se incredința, dâcă prescripţiunile relative Ja fixațiunea locuinței şi la curăţenie suntii observate cu exactitate.
,

Dâcă comandanții de piagiă credii că defectele obicinuite de curățenie

provinii din lipsa de unelte sai din trebuinţa, de a se face reparaț
iuni in

comptulu Statului, previni pe şefii de genii carii, in acestit casit, urmeză
prescrissele de la titlulă XIII de mai la vale.

Poliţia șefilor, de corpuri
Art. 84.

Sefii de corpuri suni personalmente respunsabili, pe de uă

parte de a impedica ort-ce mânuire de armă, eserciţiuri şi lecţiuni de
scrimă in alte camere, coridore sai localuri, de câţi in acelle anume

443

destinate pentru acâsta, şi pe de altă parte de a nu schimba nici a lăsa

să se schimbe destinaţiunea vre-unul locali sau mobilierii.

Persânele nemilitare nu poti, locui în clădirile militare
Art. 85.

Orice individi care nu e militari in activițate de

serviciu

saii care nu face parte dintr'uă administraţiune a resbelului, nu pote să
occupe vre-uniă locală intr'uă clădire militară.

Pormalităţile pretinse spre a întra în stabilimeatele militare

Art. 86. Intrarea in stabilimentele militare este oprită ori-cărui indi-

vidi care nu va fi militarii, fără uă permisiune a şefului de corpă sai a
comandantului piăcei, a sub-intendantului militară sau a şetului de geniu.
Intrarea in susii disele. stabilimente nu se va refusa, cu tâte acestea

agenţilorii autorităţei civile dâcă o reclamă in formele legale.

Corpurile suntii insăreinate cu curăţenia înterisră a casarmelori

Art. 87. Corpurile intreţenii intr'uă perfectă stare de curăţenie in-

teriorulii tutulorii localurilorii pe carii le occupă, precum și scările, corid6rele, curţile, etc., conformându-se prescripțiunilori; din regulamentul

assupra, serviciului interiori.
Elle suntii datore a lua acelleași măsuri şi pentru faqiadele casarme-

lori,

Walungulă calei publice, conformându-se regulamentelorii

de po-

liţie locală.
Corpurile suntii datâre să intreţină in cea mai mare curăţenie şi latri-

nele; pentru acesta se comandâză in fie-care di Gmenii de corvadă pen-

tru curăţitulii acestorii localuri şi spălatul lori câtu de desi.
Şefii de corpuri, prin sergentulu adjutantii de săptămână, ia măsuri a
nu lăsa să se arunce în latrine gune sai alte murdării.

Fiind denevoe a se intrebuința, nis-cai-va materii desinfectante, pentru

assemenea localuri, furnitura, lorii se face prin casermarulii stabilimentu-

lui, conformă ordinilorii. primite de la serviciulii geniului.

Inscripțiunea numerilorii și a conțenulului camerilorii
Art. 88. Numărul fie-cărei camere, destinaţiunea sea, și numărul
de 6meni pe care "li pote conţâne, dâcă e afectaţă pentru locuinta 6me-

nilorii, suntă inscrisse assupra ușei de intrare. Aceste inscripțiuni nu se
poti. schimba de cătii în casii ca ministerului să fi autorisatii

vre-uă Mu

taţiune in starea de fixaţiune a locuinţei.

Afișe prin casărni
Art. 89. Estractuli din acesti regulament privitorii la poliția și la
curătenia stabilimentelorii militare occupate, spre a fi sciută de toți, îreDue Să fiă afiptii prin ingrijirea şefului de geniu sai, la nevoe, a comandantului piecei, în tâte localurile celle mai vădute alle clădiriloru, prin
midloculii imprimatelorii furnite de serviciulu geniului.

4tă
Depositele de gunde și băligari
Art. 90. Depositele de gunde şi băli
gari trebue să fiă stabilite in locuri depărtate de clădiri şi anume hotăr
âte de serviciulii geniulut.
Hile trebuescii cărate "de corpuri afară
din curți la optii dile cel
pucinu.

Visita clădirilorii militare de inspectori
; registrele de observaţiuni
Art, 91. Inspectorii generali de arme
, intendanţii militari, precum şi
inspectorii deosebitelorii serviciy atârn
ate de departamentul de resbelă,
in visita pe care o faciă localurilorii
occupate de trupe saii de alte servicii
-pe caril au a le inspecta, suntă acom
paniaţi de şeful de geniă saii de
uni alti delegati ali acestul

servicii şi notâză tote observaţiuni
le si
* Proposiţiunile pe carii le crede
necesarii, pe unii registru ad-h
oc țânuiă
in fie-care

piaciă, şi care li se presintă de şeful
u de geniu.

Urmarea ce se dă observaţiunilorii insp
ectorilorii
Art. 92.

Tabelulii de observaţiunile şi proposiţiuni
le făcute in annulii
de inspecţiune, conformă cu disposiţiu
nile articolului precedente, se re„mite de directorul de genii cu tâte
desluşirile necessaril inspectorului
de geniă, care ”lii transmite minister
ului adăogânăiă opiniunea sea pentru fie-care punctii.
Pentru piecele nevisitate de inspecto
rulă generalii de genii şi pentru
tâte celle unde acesti inspectori va
fi precedati pe cel-alți inspectori,
acesti: tabelii se transmite ministrului
inaintea lut 31 Decembriă, de direciorulu geniului, cu adăogirea desluşiril
orii necessarit,
- Raportulă inspectorului generalii de geni
i relativii la țenuta, clădivilori
malitare

Art. 93. In toţi annil, inspectori
generali de genii, după ce vori fi
visitatii stabilimentele militare şi esam
inati registrul de perderi şi degra
daţiuni despre care se va vorbi la
titlulă IX, de mat la vale, arătii ministrului moduli după care corpurile
şi
rile afectate lori şi ingrijirile pe carii celle-alte serviciuri occupă clădile pune in conservaţiunea şi buna
țenută a clădiriloră şi a objecteloriă
de mobilierii incredinţate lori.
Ministrulii incunnos

ciinţâză pe comandanții

de divisiuni
vaţiunile la cari a putuți da nasc
ere acestiă raportu.

despre obser-

TITLULU

VIII
EVACUAȚIUNEA PAVILIOANELORU ŞI A
CASARMELORU
* Formalităţile de impliniti, pentru
întârcerea, către serviciul, geniului
a
localurilorii militare
Art. 94. Comandantul de piagiă
indată ce va fi căpătată ordinul de
plecare pentru uni corpi saii deta
şamentii, previne pe şetuli de geni
i
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şi pe sub-intendantulă militari, cari! prescriă fie-care, in ceea ce 7! privesce, disposiţiunile necessarii Ipentru luarea inapoi a localurilor şi atutulorit objectelorii carii au fostii incredinţate corpului occupători.

Localurile trebuescii întârse curate și în ordine
Art. 95. Ori-ce corpii de trupă când golesce uă casarmă, pentru orlce motivii şi cu câtă pripâlă, trebue să intorcă totalitatea. camerilorii, corid6reloru, “scărilorii, grajdurilorii şi celloră-alte localuri pe cariile-a ocu-

pată, impreună cu tote objectele “de mobilier, intruă ast-feli de stare
de curăţenie in câtă să potă f la momentii predate unui altii corpi.
Comandantul corpului saii detaşamentului ia măsuri d6ră, din aju-

nulii plecărei, rămânândi insuşi respunsabilă de execuţiunea ordiniloră
prescrisse de dânsuli.

'Potii assemenea se urmeză și cu localele incredințate ofliciărilori fără
trupă sau impiegaţilori militari.

Casti, de plecare urgentă,
Art. 96. La casu de plecare pripită, punerea in stare de curăţenie şi
de ordine a localului părăsit se face printrunii officiări sau sub- offigiăriă
lăsatit in urmă cu t6te midiocele necessaril.

Curăţitulii de officii,
Art. 97. Dâcă uă locuinţă militară va îi fostii părăsită fără indeplinirea
condiţiuniloriă prescrisse la art. 95 şi 96, guardulu de geniu previne în-

dată pe şeful de genii care, la rondulă săi, informă pe comandantuli
de piaqiă şi pe sub- intendantulii militarii şi ia, măsurile necessarii de curăţenie.
“Cheltuiala

resultată

se constată şi se ramburseză de occupători după

cum se prescrie la titlulu IX de mai la vale.
Verificaţiunea stărei localelori și a inventarului
Art. 98. Când uni corpi de trupă, nis-cai-va oficiări

sai impiegaţi

militari, ai să părăsâscă uă locuinţă, guardulă de geniu, in unire cu oi:

ficiărit sai impiegaţii carii plâcă, face uă visită tutuloră localeloriă carii
ai să fiă intârse inapoi şi verilică impreună, starea descriptivă a locale-

lorii şi inventarulii mențiunatii la art. 76 şi 71 de mai susii, spre a recun6sce degradaţiunile şi “perderile carii poti esista,

Decă plecarea se face fără verificaţiunea de mai susi și dâcă nici ma
rămasii cine-va in urmă spre a 0 indeplini, ea se face de “officiil,

Pentru acâsta, după uă invitaţiune a sub-intendantului militarii, corpulii este representatii in acestă verificaţiune de comandantulu piăcei
saii de uni officiării delegati de dânsulu, şi in lipsa, şi acestuia, de primarulia localităţei sai delegatulu său.

Certificatuli, de bună stare a localelorii
Art. 99. Sub-intendantulă militară, după informaţiunea primită de la
şefulu de genii despre intorcerea chiăilorii, libereză unii certificată in

&0

virtutea, căruia, corpulii este apăratii de orl-ce respunsabilițate
relațivă ia
locuinţa, sea , afară de plata degradaţiunilorii şi a perderilorii
constatate
in regulă,

Aceleşi formalităţi aii loci şi la, golirea clădiriloră militare de officiări
şi de impiegaţi militari.
Corpurile nu poti păstra nici uni locali pe sema lori, după plecare
Art, 100. La purcederea, dintruă garnis6nă, corpurile nu'şi potă păstra pe s6mă nici uni localii şi sub nici uni pretexti, afară dâcă după
disposițiune superidră ar fi să lase deposite sai detaşamente in garni-

„sonă,,

TITLULU IX
DEGRADAŢIUNILE ŞI PERDERILE IN PAVILIOANE ŞI CASARME
Art, 101. Afară de visita ce se face la ori-ce golire de clădiri
sai de
părți de clădiri, officiărulă de casermare şi guardulii de
genii faci uă

visită generale

clădirilorii occupate cell puginii uă-dată pe trimestru.

Degradaţiunile ivite din causa occupătoriloră, precum şi deterior
atiunile

şi perderile objectelorii de casermare predate trupei suntii in sarcina
corpuriloră.
Şeful de genii intocmesce indată şi detaiată uă stare despre
aceste
degradațiuni sai perderi (modeli No: 6), arătândii cu aproximaţiune
costuli reparaţiunilori şi inlocuirilorii in sarcina corpului şi O
transmite sub-intendantului militarii spre a dresa unii prescriptii-verbalii
(modelit No. 7), acompaniată de starea, şefului de genii şi spre a le presinta
pe tote la, semnătura ofâciărului de casermare.
Imputările personali pentru trupele ce nai masă individuală, precum
:
grăniceri, dorobanti sait militari, se punii assupra averii lori.

Casulii unde se refusă semnătura, procesului-verbală de degradațiuni şi perderi,

Art. 102. Dâcă officiărulii de casermare refusă de a semna
prescriptulă-verbalii de degradaţiuni şi perderi, sub-intendantulit militar
i merge

la facia locului pentru verificaţiune, in uniro cu seful
de geniu și cu lo-

cotenentulii-colonelii saii, in lipsă, cu officiărulii delegati de şefulii
corpului, şi constată pe acâstă piesă resultatuli: acestei verificaţiunl.

Beparațiunea stricăciuniloră și înlocuirea objectelorii perdute
Art. 1403. Prescriptulă-verbală ali degradaţiunilorii
şi perderilorii se

adreseză de sub-intendantulii militarii şefului de genii.

"Acesta trămite la momentă uă expedițiune acompaniată de
starea,

treprindătorilorii lucrărilorii militare şi ”i dă ordinii de a face reparaţ iniu-

nile și inlocuirile necessitate de degradaţiunile şi perderile inscriss
e” pe
acea, stare.
Aceste reparaţiuni şi inlocuiri se faci in cellii mat scurti tâmpu
după
preciurile hotărâte in borderoulii piegei.

441

Certificatul pentru eseciţiunea reparațiuniloriă și inlocuiriloriă
Art. 104.

După ce tâte reparațiunile şi inlocuirile se vorii fi săvârşită,

sefulii de geniu o certifică in josulii espediţiunei prescriptului- verbal de
degradaţiuni şiş perderi care se află la intreprindătorii.
Uă assemenea declaraţiune se cere şi officiărului de casermare.
Dâcă acâstă declaraţiune se refusă Sati dâcă acesti officiării va, fi plecati, şefulii de geniu şsi sub-intendantulă militari, in unire cu locot.-colonelii” saii cu ori-ce delegatii alu corpului sar afla iin piaciă, menţiun6ză circumstanţele acestei verificaţiuni in urma certificatului precitatăt.

Plata cheltuelelorii de reparațiune și de inlocuire, decă corpulii este
presinte
Art. 105. Intreprindătorii presintă sub-intendantului militari prescriptulă-verbală revestită cu certificatuli de execuţiune şi uă copie certificată după comptulu raparațiunilorii şi inlocuirilori.
Sub-intendantulu annexeză aceste piese pe lângă unii ordinii de plată

pe care "lu liber6ză assupra corpului in profitulu intreprindătoriloră.
Acestii ordini se aquitâză de thesaurarulii corpului care ?lu presintă subintendantulni militariila cea ântâiti emisiune de mandatiu assupra corpului, fără care nu va putea primi mandatul.

Plata cheltuelelori de reparaţiune şi de inlocuire, decă, corpuli este
absinte.
Art.106. Decă, corpulii este absinte, sub-intendantulii militară allă cir“ cumscripţiei in care s'a făcut degradaţiunile şi perderile transmite
prescriptuli- -verbală, revesțiti cu cerlificatulă de execuţiune şi copia certificată după comptulă repar ațiunilori și inlocuirilori, “sub-iatendantului
militarii alli circumscripţiei in care se află corpulu, carele face ca intre-

prindătorulu să fiă aquitătii conformii cu prescrissele

de -la art. prece-

dente- 1%,

Reclamaţiună în contra imputațiunilori,
Art. 107. Corpurile aii dreptuli, in curs de șese luni, ași adresa,
reclamările lori pe lângă ministeri in contra imputaţiunilorii
Peste acestii termenii reclamaţiunile nu mai sunt admise.

făcute.

Degradaţiunile și perderile în locuințele offișiărilori, fără trupă sai a
impiegaţiloriă militară
Art. 108.

Stricăciunile şi perderile făcute in localele occupale de of-

îiciără fără trupă

sai impiegaţi miiitari

suntu

constaţate

in art. 101 şi

următărele.
1) Decă plata reparațiunilorii sati înloenirilorii se va fi inaintatii din fondurile
şefiloră de genii, urmăză ca ordinile de plată să fiă adresate :pe numele acestora.

'
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Registrulă de degradaţiuni și, de perderi
Art. 109.

Șefului de genii ţine uni registru specială

de degradaţiu-

nile şi perderile in comptuli corpurilor, allii officiărilori şi impiegaţi-

lori militari (modeti No. 8). Eli cuprinde data prescriptelori-verbalt
carii constati aceste degradaţiuni şi perderi, şi copia compturiloră defi-

nitive de reparaţiuni şi inlocuire, precum şi certificatele de execuţiune,
Acesti registru se presintă inspectorului generali de genii in visita,
sea, şi pote fi consultati şi de şefii de corpurişi de inspectorii generali
de arme, dâcă o ceră.

TITLULU X
STABILIMENTELE SERVICIILORU ADMINISTRATIVE ŞI ALLE JUSTIŢIEI MILITARE
Serviciile administrative

în cestiune directă

Art. 110. Clădirile afectate serviciilorii administrative in cestiune directă suntii, afară de disposiţiunile particulare conţenute in acesti regulamenti şi in regulamentele speciale privitore acestorii servicii, supuse
la, acelleaşi reguli ca, și clădirile afectate trupeloră in ceea ce privesce
destinaţiunea pieselori, luarea in possesiune a, localelori şi objecteloră
de mobilare , intreţenerea curăţeniei , golirea clădirilorii şi reparaţiunea,
degradaţiunilorii şi perderilori; numai câtii prescripţiunile din titlurile
precedente, privitâre la, corpuri, se raporti la agenţii comptabili af acestorii servicii.
Mobiliarulu fixii care garnisesce stabilimentele de acâstă natură se

pune, se intreţâne şi se inlocuesce de serviciulii

geniului in limitele

re-

gulamentelorii speciale pentru aceste servicii saii după ordinile esprese
alle ministerului de resbeli.

Serviciile administrative puse în întreprindere
Art.

111

Dâcă uni servicii administrativi a fosti dată in intreprin-

dere, adjudecătorulii "si procură, cu cheltuiala sea, locale şi mobilieruli
necessari exploataţiunei selle.
Cu tote acestea, la incheerea unui contractă sai in cursul execuţiunei sâlle se pote preda, prin măsura exepţionată, intreprindetorului lo-

calele şi mobilierulii Statului cu diversele condițiuni carii au fostii stipulate prin regulamente speciale sai fixate în particularii de ministerul

de resbeli.
Nici uă concessiă gratuită de locale saii de mobilieri nu se pote face intreprin dătorilorii serviciilorii administrative peste locale şi materialul

de carii suntii chemaţi a se bucura prin clausele contractelorii lorii.
Autorităţile și tribunalele militare
Art. 412. Autorităţile militare, precum:
Ministerul de resbeli ;
Divisiunile teritoriali ;
Sub-divisiunile territorială ;
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Comandamentele de piaţiă,;
Intendenţele militare ;
Statele- -maj6re de genii şi

Tribunalele militare,
Li se afectâză de către serviciului geniului numărului de camere de
caril ară avea trebuinţă in raportii cu importanța şi cu necessităţile lori.
Confecţiunea, intrețânerea şi inlocuirea mobilierului fixii allii acestori
servicii sunt in sarcina, serviciului de geniu,
Precum pentru corpurile de trupă se află câte unii officiări de casermare răspun ătoră câtre serviciulii geniului de buna, intreţenere a localelorii şi mobilierului pusu in disposiţiune, aşa $şi pentru aceste autorităţi

şefii de servicii respectivi insărcinâză pe unială din ofliciării sai impie-

gaţi intrebuinţaţi in officiuri carii să implinâscă intru totulă acelleaşi indatoriri.
Pentru casuri de imputațiuni, serviciile de mai susi răspunâi in spi-

ritulu cellorii prescrisse la titlului IX allă acestui regulamenti pentru corpurile de trupă.
Penitenciarele, inchisorile și atelierele de condamnaţi
Art. 413. Organisaţiunea penitenciarelori, a inchisorilorii şi atelierelori de condamnaţi se reguleză, pe câtii o permite localitățile, după
basele, aşedate prin regulamentele speciale stabilite de ministeruliă de
resbelu.
Pentru furniturile şi intreţenerea, mobilierului, serviciulii geniului
şi intendenţa militară “se conformă decisiunilorii ministeriale in acâstă
privinţă.

Reparaţiunea, degradațiuniloriişsi a perderilorii se execută in spiritulu

cellori prescrisse la titlulii IX anii acestui regulamentii pentru locuinţele
trupelori.

TITLULU

XI

+

INCHIRIERI

Formalităţile preliminariă pentru închirieri
Art. 114.

Nici uă inchiriere nu se face pentru trebuințele serviciului

casermărei de câtă după uă autorisaţiune a ministerului de resbeli.

Necessitatea acestei măsuri trebue să fiă constatată la tempi, printr” unii
prescriptii- verbal dresatii de sub-intendantulii militari in unire cu şe-

ful: de geniii şi d6că se atinge de locuirea trupelorii cu concursulii comandantului de piaciă, decă acesta e titulari.
Acestii prescritii-verbalii cuprinde scopulii inchirierii, descrierea lucrului de inchiriati, gradul de convenenţă pe care "li oferă pentru destinațiunea ce are să implinâscă, preciulii chiriei şi tâte condiţiunile carii
aii să fiă inserate in contractă, atât in sarcina chiriaşului câtii şi a inchiriătorului,

Eli este transmisii ministerului prin intendenţa divisiunară, care “ȘI

pane observaţiunile sâlle precum şi părerea directorului de genii.
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Formalităţile de mai sus se aplică şi la reinoirea sai prorogaţiunea,
contractelor de inchiriere.
Pacerea

Art.

115.

contractelori;

Contractele se incheiă prin invoâlă

intre administraţiun

ea
resbelului şi proprietarulii lucrului inchiriaţiă.
Elle se facii prin sub-semnătura privată de sub-intendanţii militari
in
unire cu ofliciării de geniii.
Elle trebue să cuprindă:
1. Data prescriptului-verbalii prescrissti de art. 114 ;
2. Decisiunea, ministerială aprobativă a proposiţiunii de inchirie
re;
3. Descripţiunea sumariă a lucrului inchiriati ;
4. Serviciulă pentru care inchirierea sa făcutit şi destinaţiunea
particulară a lucrului inchiriații ;
5. Durata contractului ;

6. Pregiulii chiriei, epoca plăţilori şi tdte condiţiunile de inchirie
re.

Epoca plăţilor e fixată pe lună, trimestru, semestru sai annii,
Şi com-

binată astii-felii in câtii să corespundă cu fie-care exerciţii de anni.

In redacţi
unea contractelorii se mentiunâză expresă că elle nu "ȘI voriu
2,

o
avea, deplină putere de câtă in urma aprobaţ
iunei ministeriale.

Expediţiuni și copii după contracte
Art, 116. Contractele se faci in trei expediţiuni originale şi semnate
de sub-intendantuli militară, de şefulu de genii şi de inchiriatoriă sai
de represintantele săi legal. In casulii din urmă se va menţiuna in particularăi procuraţiunea imputernicitului şi justificaţiunea titularului săi.
Elle suntii revestite de vida intendaniului divisiunariă.
Una din celle trei expediţiuni e destinată ministerului de resbeli căruia, se transmite prin intendantulii divisiunari ;
A duoa inchiriatorelui;

Şi a treia sub-intendantului militarii care scâte duoă copii adeverite:

una pentru intendantulii divisionari şi aita pentru şefulă de geniii.
Dâca inchiriarea s'a făcutii pentru vre-ună servicii administrativă,
sub-intendantulă dă uă a treia copie adeverită agentului comptabilă
insărcinată cu acellii serviciti.

Legalisarea contractelorii
Art, 117. După ce contractele se vori fi aprobatii de ministeri ,
se
supunii formalităţilorii de legalisare prescrisse in codicele civile assupra
contracteloră ori-ce cheltueli privind pe inchiriătoră , d&că nu sa
prevădutiu contrariulii in contractii.
Luarea in possesiune. — Starea localelori sai inventariile
Art. 1418. Luarea in possesiune se face prin midloculi unei stări a
localurilorii sait inventarii dresati de uni guardii de genii in unire cu
inchiriătorulii. Ac6stă stare sai inventarii este recunnoscută de agentului
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militari propusi pentru conservaţiunea lucrului inchiriati şi supusă COntrolului şi la vida sub- intendantului militarii şi a şefului de. geniu.
Dâcă se va, atinge de. vre-uă inchiriere contractată pentru serviciul
casermărei, starea localuriloră saii inventarulii se dresâză in duo origi-

nale : unulii datii inchiriătorului

6ră altul păstrati in arhiva şefului de

geniii care dă uă copiă adeverită casermarului respunsabiliă.
Pentru inchirierile contractate in interesuli vre unui servicii administrativi, starea localelori saii inventarulii se face de assemenea, in duoă
originale, date: unulii inchiriătorului şi altulu sub- intendantului militari

care dă uă copiă adeverită agentului comptabilii ali acellui servicii.
Contractele sunti, supuse disposițiunilorii codicelui
Art. 419. Execuţiunea contractelori, resiliaţiunea loră şi tacita lori
reconducţiune, suntii supusse tutuloră disposiţiuniloriă codicelui românii.

Puncţiunariă însărcinați cu execuţiunea contractelori
Art. 120. Puncţiunarii intendenței sunti esclusivu insărcinaţi de a
priveghia,şi asigura, execuţiunea tutulorit condiţiunilori din contractele
incheiate pentru exploataţiunea serviciilorii administrative. Ei imparti

acestă sarcină cu officiării de geniii in ceea-ce privesce inchirierile făcute pentru veri-ce altă parte a serviciului casermării.

Lucrări în comptulii inchiriătorilori
Art. 121. Lucrările de reparaţiune sai ameliorațiune a lucrului inchiriatii, a cărora sarcină cade assupra inchiriătorului după stipulaţiunile
din contractă, sunti reclamate de serviciulă occupători si efectuate după
cererea tuncţiunariloriă intendenţei sub priveghiărea, ofiiciărilorii de ge-

niu. Dâcă execuţiunea acestorii lucrări a fostii refusată sai răii făcută de
inchiriători, sub-intendantulă militarii in unire cu şefului de genii o
constată, printr” unii prescriptii-verbalii care se transmiie ministerului
prin

intendantulă divisiunari spre a hotărâ assupra măsurilorii de luatii,
Intorcerea către proprietară, a lucrului inchiriati,
Art. 122. Intârcerea către proprietari a lucrului inchiriati! se face
după starea localurilori.
Degradaţiunile şi perderile provenite din causa occupătorilorii se repată, şi imputaţiunea cheltuelilorii se pune de drepti in sarcina cellorii
pe cari 7 privesce disposiţiunile titlului IX din acesti regulamentii.
Guardulii de geniii, comptabilulă sait funcţiunaruli care a fostă pri-

miti in s&mă lucrului inchiriații se descarcă prin declaraţiunea pusă de
inchiriătoriă in josuli disei stări, in care să se dică că intârcerea, ?i sa
făcutii fără a mai avea vre-uă reclamațiune.

TITLULU XII
CLĂDIRILE ŞI TERRENURILE PUSE TEMPURARIU LA DISPOSIȚIA SERVICIULUI
INCASERMĂRIĂ DE ADMINISTRAŢIUNILE CIVILE
Formalităţi preliminarii

Art. 123. Clădirile şi terenurile pe carii administraţiunile civile
se

oferă de a le pune tempurariii

la disposițiunea ministerului de resbelă,

se recunoscă mai de 'nainte de sub-intendantuli

militară,

in unire

cu
şeful de genii, şi decă se atinge de casermarea trupeloră şi
cu comandantulii piăcei dâcă, este titulari,
Resultatulă acestei recunoscinţe se arâtă intruni prescriptii-ve
rbalii,
desluşindu-se graduli de convenenţă alli localuriloră propus
se pentru
serviciulă la care suntii destinate şi convenţiunile cari! regulez
ă conăițiunile de occupaţiune.
Dâcă localurile satisfaci exigenţele serviciului, fixaţiunea
locuinţei

se
intocmesce după ordinulii comandantului de divisiune, confor
mându-se
prescripțiunilorii de la art. 15, 16, 17 şi 18 din regulamentulii
de faciă,
şi devine executorie cu aprobaţiunea acestui officiări general
i care trămite ministerului prescriptulă-verbală de convenenţă, starea
de fixațiune
a locuinţei și convenţiunile făcute cu administraţiunea civilă.

Lucrări în comptuli administrațiunilorii civile
Art. 124. Lucrările de reparaţiune carii suntii de executati
in stabilimentele imprumutate dâcă după sarcina, ministerului de
resbeli se

efectuâză de administraţia civilă după cererea
niului,

şi sub priveghiărea

ge-

Cererile de amelioraţiune prin causa, de trebuinţă, militară se
faci de
assemenea prin şefulii de genii, după ce aceste n&vot se
vori fi constatati print”uă conferinţă ţânută intre acesti officiără şi sub-int
endantulă
militară, şi deca se atinge de locuinţa, trupeloriă şi cu comanda
ntulit piă-

cei dâcă este titulară.

Imarea în possesiune și intârcerea
Art. 125. Luarea, in possesiune şi intârcerea, stabilimentelorit
imprumutate se face cu aceleaşi formalităţi carii se prescriii pentru
stabilimentele inchiriate (art. 118 până la 122), numai câtă celle privitâr
e acolo
inchiriatului se raportă aci']a agentulă administraţiunii civile.

TITLULU XIII
LUCRARI PRIVITOARE LA STABILIMENTELE MILITARE
Construcţiuni, apropriațiuni şi ameliorațiuni
Art. 126. Pentru construcțiunea,, apropriațiunea, şi amelioraţiunea
.
clădiriloră militare, numai ministrul de resbeli. dă ordine.
d
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Şefi! de genii redige şi presintă projectele acestori lucrări şi suntă

insărcinaţi cu execuţiunea, lorii.

,

Veri-ce lucrare cu scopit de a aduce schimbări de distribuţiuni executabile in stabilimentele existânde alle serviciilorii administrative, dă
Jocă la unii preseriptii-verbală de convenienţă dresați. de sub-intendan-

tul militară in unire cu şetuli de geniu, audindu-se la nevoiă şi părerea agentilorii serviciilori interesate sati a, medicilorii, decă se atinge de

stabilimentele spitalelori.
Pentru construcţiile din noi, atingătore de assemenea, servicii, se dres6ză, de assemenea prescripte-verbale arătătore de nevoile şi cererile
serviciilori! interesate.
Beparaţiuni numite locative sai, de intrejenere.
Art. 127.

Reparaţiunile numite locative saii de intrețânere in stabili-

mentele militare suntii, afară de escepţiunile de la art. 121, 124 şi 128,

in sarcina, serviciului geniului şi executate de acestă serviciu fără, auto-

risaţie prealabile, insă, in limitele fonduriloră annuale alocate pentru fiecare direcţiune de ministerulu de resbeliu.
Elle se potă face imediată după ordinile şefului de genii , din fondu-

rile alocate annuală pentru intrețeneri.

Pentru serviciile administrative, d&că localele afectate aii fostii incredinţate une! intreprinderi, reparaţiunile se faci assemenea de către serviciulă geniului, dâră in comptulu intreprindătoriloru.
Veri-ce cerere de lucrări de reparaţiune sai de intreţenere se pote
adresa inscrissii şefului de genii de către comandanții de piagiă, sub-in-

tendanţii militari sait şefii de corpuri. Dâcă cererea, şefilorii de corpuri

a fostii transmisă prin intermediarea, sub-intendanțilorii militari , aceştia
-

adaogii părerea, loril.

Văruitulă şi curăţituli, scânduriloră.
Art. 128. Văruitulă interiori (camere, coridâre, scări) ali clădiriloră
militare occupate de trupe, se facii de corpuri in comptulii mesei genera-

le de intrețenere și acesta de duoă ori pe annii: tâmna și primă-vera.
Văruitulii exteriori allă tuturori stabilimentelorii militare, precum şi
cellii interiori all clădirilorii occupate de servicii militare, fără alocaţiu-

ne de fonduri de intrețânere,

se face in sarcina serviciului de genii, şi

acesta după trebuințele simţite in urma unui prescriptii-verbalii dresatit
de şefului de geniii in unire cu sub-intendantuli militari.

”

Scândurile se curăţă cu perii aspre şi, la nevoiă, cu cârpe numai muete in apă şi storse. Este opriti spălatul cu nisipă saii alte materiale
,
ardătore.
kslele, grătarele şi pardoselele grajdurilori se spălit cu apă de varii
prin ingrijirea corpuriloră la 1 Apriliii şi 1 Septembre, şi deosebiti la
ori-ce schimbare de garnisonă.

Măturatulă, coșuriloriă,
Art, 129. Măturatuli coşurilorii se face sub ingriji
rea şi in sarcina

serviciului geniului.

Beparaţiuni de urgenţă.
.

v

A

Art. 130. Dâcă verii-uă cerere are de scopit execu
ţiunea imediată a
nu crede că ar. trebui să le
dea urmare, sai din lipsa de fonduri disponibile sai
că nu vede urgenta, acestu officiării "și adresză cererea către directorulă
de genii.
Directorulii apreciază gradulii de urgenţă alli lucrări
lorii reclamate.
Decă aceste lucrări ?i parii de natură a nu fi inlăturate,
dă ordinii de a
se executa imediatii, şi dă s6mă, in celli mai scurti
tempă, ministrului, adresându”i la nevoiă şi uă cerere de fonduri,
Dâcă urgenţa nu pare directorului absolută, cere
ordini
arătândă summa, la care sar putea urca costul lucrări le ministrului ,
lorii şi transmitându”i totii-d'uă-dată piesele carii aii fostii produse
pentru acâsța.
verii-unori lucrări, şi d6că şefulii de genii

Ordinile și cererile inspectorilorii.
Art. 131. Inspectorii generali de arme şi inspectorii
serviciilorii administrative poti reclama, conformii cu instrucțiuni
le speciale ce li suntii
date de ministru, execuţiunea reparaţiunilorii locaţi
ve sait de amănunte
pe
carii le crediă indispensabile.

Aceste lucrări se execută imediatii şi in limita,
fondurilorit disponibile
pentru intreţ
ânere.

Nici uă impedicare nu se Pote aduce în execuţiune
a lucrăriloriă,
Art, 132.

rile militare

Corpurile, administratorii şi funcţiunarii
carii occupii clădi-

nu poti

sub nici unt pretexti să oprâscă, să intârdie
saă
să jeneze execuţiunea lucrărilorii incredinţa
te serviciului de geniu.

TITLULU
DISPOSIŢIUNI
Art. 133. Până la organisarea

XIV
TRANSITORILI

complectă a diferitelori

i servicii şi in
localitățile unde personaluli prevăduti
prin acestii regulamentii, şi arii

exista, membrii com missiiloră de casermare pentr

u districte şi commune se inlocuescit astii-felă :
NE Sub-intendanţii militari prin prefecţi sai deleg
aţii loră in districte, 6ră,
n commune prin primarii carii, ca supleanți de
intendanţi, ai assupra lori
tote attribuţiunile puse prin acestii regulame
nt. assupra ofliciăriloră de
intendență, cu exepțiunea emiterii ordinilorii
de plată (art. 105 si 106),
pentru care ei se adresezi sub-intendanțilorii.
de circumscripțiuni ;
3. Comandanții de piaqiă, prin officiărulii cellă
mai vechii la gradiu
allu miliţiilori, cărora li se trece attribuţiu
nile impuse prin acesti regulamentiă comandanţilorii de piașiă
titulari ;
od
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Ei insă insuşescu in acelaşi tâmpu şi indatoririle agențilorii de geniu,
insă numai in ceea ce privesce conservarea casărmei şia mobilierului, po-

liţia şi autoritatea

assupra, casermărilori. şi diferiteloră acte şi formali-

tăți de impliniti la primirea, şi evaluaţiunea casarmeloriă ;
“Comandanții de dorobanţi “suntă insă insărcinaţi cu inmagasinarea şi
conservarea mobilierului de caser mare ;
3. Sefii de geniu, prin architecţii communali, numai in ceea ce pri-

vesce. specificaţiunea şi tarificarea, degradaţiunilori, facerea deviselorii

şi priveghiărea' modului de execuțiune a reparaţiuniloriă.
Clădirile frontierii şi mobilierulii respectivi suntii puse sub ingrijirea

comandanţilori. de puncte.
Presidarea commissiiloră de casermare în capitala districteloriă,
și în commune.
Art. 134, Comisiile de casermare din capitalele districtelor sunt presidate
de prefecţi. Ori de căteori prefecţii nu iaii parte la commissie, ei numesci
delegați cei represintă și, in acestii cast precum şi pentru commissiile de

casermare communale; commissia este presidată, “de membrulii ce occupă
funcţia cea, mai ?naltă in ordinea erarchică civilă sai militară,
Convocarea commissiilori: după trebuinţele specificate in acestă regulamentii se face insă in capitalele districtelorii de prefectii,

6ră

in com-

mune de primari.
Preşedinţii relai6ză despre idte disposiţiile luate comandantului de divisie territorială, eră pentru casuri urgenie, dWa-dreptulă ministerului de
resbelă.

TITLULU XV
DISPOSIȚIUNI FINALE

” Art. 435 şi uniculă. Execuţiunea regulamentului de faciă se pune
in speciali sub controlulii sub- intendanţilorii militari şi a directoriloră de
genii, sub priveghiărea comandanţilorii de divisil territoriale şi direcţia,

ministerului de resbel.

LEGE
,

PENTRU

RECRUTAREA

ARMATEI)

—

(1864)

TITLULU

|

„DISPOSIŢIUNI GENERALE

Art. 1. Armata se recrută prin chiămări sa
inrolări de bună voe, conformă legilorii prescrisse mai jostă la titluli
i II şi all III, afară de casurile
extra-ordinare.
Art. 2. Nimeni nu va î priimită să serve
trupele române de nu este
români; ori-ce individii născută in Român
ia, de părinţi străini va, fi supusii la indatoririle impuse prin legea de
faciă indată ce va fi admisi
să se bucure de drepturile ce "i da natur
alisarea sea.

Cu tote acestea, străinii locuitori în țeră
şi carii nu vorii fi supuși unei
protecţiuni străine voră fi supuşi
assemenea la recrutare.
Suntii

exluşi din serviciul militară şi nu voră

putea fi admişi in armată sub nici ună titlu, cei condamnați
la uă pedâpsă criminală:
1. Acei carii ai fostii condamnaţi la uă pedâ
psă allictivă sati infamantă;
2. Cei condamnaţi la uă pedâpsa corecțiuna
lă de duo! ani de inchis6re
şi carii, afară de acesta, ai fosti puşi
prin sentinţa condamnării sub privighiărea poliției şi opriţi a esersa drept
urile lori civile, civice şi de
familie.

TITLULU
DESPRE

II

CHIAĂMĂRI

Art.

3. Repartiția contigentului pe districtele
țărei se va face printrunii decretă allii Domnitorului, in proporţie
cu numărulii finerilori inscriși pe listele de tragere alle classei
chiămate.
Art. 4, Dâcă, prin intemplări extra-ordinare,

număr

ulii tineriloră inscrisi pe listele de tragere a vre-unei plăşi sai
districții nu pste fi cunoscutii in termenulă ce se va, hotără print”uni decret
ii, acesti numărit

va fi inlocuitii pentru plassa sai districtul ce a
intârdiată, prin terme1) Acestă lege sa trecuti in intregulii ei din causa
preserisse primarilor cum: inscrieri, tragere la sorți, fiind mulțimei insărcinăriloră
şi membrii ai consiliilorit
de revisii.
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nulii de midlocă all Smenilorii inscrişi pe listele de tragerea, classelori
precedente:
Art. 5. Tabloulă generalii allă repartiţiei va fi inseratu in buletinulu legilorii.
Art. 6. Sub-repartiţia contigentului hotărâți fie-cărul districtă se va
face intre plăşi (saii ocâle), proporţionatii cu numerulii tinerilorii inscrişi
pe listele de tragere alle fie-cârei plăşi.
Art. 7. Sub- -reparliția pe plăşi se va face de către prefectă in consiliulă judeţânii, şi se va; publica prin afişe inaintea deschiderii operaţiilorii
consiliului de revisie.
Art. 8. In casulă când listele de tragere a vre-unei sai mai multe
plăşi nu vorii fi primite de prefectii la, tempuli hotărâți, sub-repartiția
contigentului districtului in plăşile ce a intârdiată se va face in chipul
ar&tatii la art. 4.
Art. 9 Contigentulă hotărâtii fie-cării plăşi se va implini prin tragere
la sorţi intre toţi tinerii români carii vorii avea domiciliulă lori: legal in
plasă” şi carii vorii fi impliniti 20 ani in cursulii annului precedentă.
Art. 10. Suntii priviți ca legalmente domiciliaţi at plăşei:
1. Junii emanicipață, ajunși in vârstă sau eşiti de sub epitropie, inscriși in Oste, stabiliți afară din comună, aflători in străinătate sail inscrii,

dâcă muma saii epiiropii ai domiciliulă lorit in una din communele acel

plăşi sau dâcă sunt fii de tată espatriaţi d6ră, cari "şi avâii cell din
urmă domiciliă in una, din acelle commune;
2. Junii inscriși a căroru tată, sai mumă, im casti de a nu avea fată,
suntii domiciliați in una din acelle comune, “afară numai de vorii dovedi
că ati domiciliulă lorii adevăratii în altă plassă;
3. Junii insurați şi domiciliaţi in una din acelle commune, chiar dâcă
tatălii sait muma lorit nu vorii îi domiciliaţi acolo;

4. Junii născuţi şi locuindii in una din communele plășii, carii, de şi

nu cadă in vre-unulti din casurile precedente , pe câtă nuvorii putea dovedi inscrierea lori: intruă altă plassă.
Art. 41. Unii copilit găsită sait lepădatii, crescuti intr'unu aședemântă
publicii, se socotesce domiciliatii in comuna in care se află acellă aşedământii ; d6ră, aceia, carii vori fi ajunşi la, vârstnicie inaintea, epocei prescrisse pentru tragere trebue să se inscrie şi să se supue tragerii acolo

unde locuescă.

Art. 12. Consiliulii “'communalii trebue să constate şi să se asigure
despre esistența, junilorit carii lipsescii în străinătate sait în alte commune
in țeră.
Desluşirile Inate in acâstă privinţă de la rude sai de la locuitori trebuescii irecute in col6na observaţiilorii, in tabla recensementului.
Art. 13. Vorit fi consideraţi, după notorietate publică, ca avendii vârsta

cerută pentru tragere tinerii carii nu vorii putea produce şi mari fi produsti inaintea tragerii

uni estracti de registrele stării civile constatând

uă altă verstă, sait carii, in lipsă de registre, nu voră putea
warii fi doveditii versta, lori
civili,

conformi

regulelorii

Toţi aceştia vorii urma la! datoriile impuse
dobândi.
Art. 44. Tabelele

dovedi sail

stabilite prin codulit

prin numărulii ce vori

de recensementii pentru tinerii de fie-care plassăs

supuși tragerii după regulele precedente,

a plăşii de către primari

se faci. in fie-care commună

in cele dântâiă dille alle lunii lui Januari, şi

apoi se trămiţi sub-administratorului plășii spre
a incheia tabloulu de
i6te communele plășii.
Aceste tabele se intocmesciă:
1) După reclamarea la care voră fi supuşi a face tinerii
, părinții sati
epitropii loriă;
2) De oficii după registrele stării civile precum şi
după ori ce alte documente sai informaţii,
Art. 15. Tabela se publică şi se afişeză prin duoă publica
ţii de optii
dille de intervală, Duminica, la pârta primăriei.

Art. 46. Primarulu este datoră să afiseze assemenea
la ușa, communei,
şi să se publice in biserici, loculă, diua şi oracân
d este a se face tragerea,

Art. 17. Inscrierea, recensemântului se face după
ordinulii alfabetului numelorii de familie, prenumele, data, loculii nascer
ii şi domiciliulă
juniloră insernnaţi, precum şi all părințilori.
Art. 18. Dâcă in vre una din tabelele” de recensemân
ti alle annilorii
precedenţi aă fostit tineri carii Sai omisu, ei vorii
fi inscrişi pe tablouli
annului următorii aceluia in care se va descoperi omiter
ea, afară numai
decă ienăruli nu va avea 30 anni impliniţi.
Art, 49.

Cercetarea tabelelorii de recensemântii precu
la sorţi se face Ia, residenţa sub-administraţiei in ședință m şi tragerea
publică, in fiinţa,
sub-administratore

lui şi

a primarului communei de residenţă a sub-administraţiei şi a celorii-alţi primari al communeloră
celloră mai populate din
plassă.

|
Art. 20. Tablouli va fi cetit in auduli tutulori. Junir,
părinții sai
alți interesaţi faci observaţiile lorii assupra juniloră classei
inscriși sai
neinscrişi, și sub-administratorele, după ce mai ântâiii
consultă opinia
primarilori de faciă, hotărasce assupra, fie-cărei observ
aţii făcute.
Art. 21. Tabela, indreptată şi hotărâtă asti-felii se
sub-scrie de subadministratore şi de primari.
Art. 22. Penă a nu incepe tragerea, se semnăză mai
ântâii ordinea
communelori plășii prin sorți, şi pentru acâsta sub-administ
ratorele scrie
pe bilete quadrate şi Wuă potrivă intre dânsele, numel
e deosebitelori cOmmune alle plășii, strânge fie-care biletă in patru, le numer
otză şi le aruncă
int”unii vassu, le amestică, primaruli cell mai bătrân
i le trage, și cell
mai june le citesce, şi cel-alţi duoi le inscrie pe uă foiă
intradinsti După
ordinea astă-felă determinată, numele din tabelele trămis
e se tragi la sorți.
Art.

23. Sub-administratorulii inscrie in capulă tablou
lui
pe toți tinerii carii prin fraudă sai prin viclenie aii incerea de tragere
ţii a se scuti
sai apăra.
Celle d'ântăii numere le suntiă atribuite de drepti.
,
Aceste numer
ției tragerii.

e prin urmare voriă fi estrase din urnă inaintea opera-

Art. 24. Inainte de a incepe operaţia tragerii, sub-administ
ratore

le
numără în publici numerele depusse in urnă, carii trebue
să fiă d”uă potrivă cu allă junilorii chiămaţi a concura la tragere.
Art. 25. Rie-care june se chiamă după ordinea ce occupă
in tabela communei selle, trage uni numări care se citesce in auduli tuturor
ii şi se inșcrie de către duoi din primarii cei mai juni in duoă liste.
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Art. 26. Părinţii junilori carii lipsesc sait in lipsa şi a părinţiloră,
primarulă respectivii trage la, sorții in loculu lori.
Art. 27. Pie-care nume seinscrie la numbrulă ce 7 a căduti.
Art. 28.

Operația tragerii nu se pote strica, sub nici unii cuvânti.

" Art. 29. Lista cu numele şi cu numerile dobendite de fie-care; va, fi
incheiată si sub-scrissă in acellaşi chipiu ca tabelele de recensementii, Ea

se va publica şi afişa in fie- -care commună a plășii.
Art. 30. Sub-administratorele indreptâsă primarilorii communelorii
prescurtări din lista tragerii

ca să o pâtă comunica fainiliilorii, și prima-

rii suntit datori să le lipâscă la ușa primăriilorit.
Art. 31. Afară din casurile legale de scuțire, junii sunti datori să urmeze după numerile dobândite de fie-care la tragere.

Art. 32. Sub-administratorele indreptsză administratorelui copie după
lista tragerii şi după procesulu-verbali incheiat in termenulii insemnatii
in ordinulii care fix6ză tâmpulu operaţiei atingătore de formarea tabloului recensiunei şi tragerii. Administratorele indreptâză, Ministrului de Res-

bel copie după acea listă generală care va face impărțirea tinerilorii in
diferite corpuri.

TITLULU
SCUTIRIĂ

III

ŞI APERĂRI

Art. 33. Sunti scutiţi şi inlocuiţi după ordinea numeriloră aceia carii,
după numerile dobândite, “arii fi să facă parte din contingentă, deră carii

se aflu in unulu din casurile următore :
1) Aceia carii p'aii măsura de un metru 57 ;

2) Aceia a căroru slăbiciune fisică, % ar pune in condiţie nepotrivită
cu serviciulii, după prescripţiile regulelori ostășesci,
3) Celli mai in verstă dintre orfanii fără tată şi fără mumă, ;

4) Uniculii fii sai celli mai in verstă dintre li! saii în lipsă de fii și
de gineri, nepotulii unici sai! cellii mai in verstă dintre nepoţii unei femei actuali văduve, sau allii unui tată orbi, sait in verstă de 70 ani, sai

cu vruă infirmitate constatată din pricina căreea nu Sar putea hrăni.
5) Cellă mai in vârstă dintre duoi fraţi chiămaţi să tragă, dâcă amânduoi ar fi insemnati de sârtă să fiă ostaşi şi decă amenduoi se dovedescii
buni pentru serviciti. Intre duoi fraţi gemeni, scutirea se dă celui născutii
ântâiu;

6) Acella allii cărui frate se află sub steguri, fiă sub ori-ce

condiţie.

(Dorobanți şi grănicerii coprinşi) ;

7) Acella'allii cărui frate a muritii in serviciulii activi, saii ca betejiti,
sati s'a, prenumărați in retragere pentru vr”uă rană dobândită, servindu
unei comendi, saii pentru vr'uă metehnă dobândită in armată.

Ar. 34. Tinărulu omisă care nu s'a presentati in persână sai prin
procuratore spre a concura la tragerea, classei de care făcea parte,

nu va

putea să reclame beneliciulii scutirilorii arătate la numerile 3, 4, 5, 6 şi
1 din art. 33, decă causele aeestorii scutiri Sau intemplată in urma in
cheiărei listei contigentului ciassei selle.

Art. 35. Drepturile de exepţie se aplică şi in folosulii

copiiloră legi-

timaţi.

Art. 36. Suntii apăraţi şi prin urmare consideraţi că ati satisfăcută la
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appelu toţi tinerii hotărâți prin numerile lori a face parte din contigentulu classei lori şi carii se vori afla in unulu din ceasurile următăre:
1) Acei ce suntă in serviciulii armatei ca inrolaţi de bună voe, sub
condiţie insă de a fi datori să serve tâmpulii de servicii impusă prin legea de faciă;
2) Blevii sc6lei militare şi de chirurgiă, cu condiţie de a trece saii in
acâstă scolă, sau in vre unulu din corpurile armatei, tempulu. hotărâtă
prin acâstă lege pentru serviciulii militarii ;
3) Professorii sclelorii publice.
4) Tinerii din sc6lele publice civile carii ati contractatii mai "nainte cu
Ministerul Instrucţiunei publice de a săverşi studiile pe cheltuiala Statului, și a servi in potrivă ca, professori “sait in altă funcţie, şi junii seminarişti destinaţi preoţiei de ori-ce ritii; insă unit şi alţii dâca la vârsta de
25 ani nu se vori afla in serviciulă la care S'aii desiinată atunci se supuni ]a tragere şi serviciuli li se socotesce in acella ali classei in care
ai trasu.
Art. 37. Tinerii hotărâți prin număruli lori a face parte din contigenti şi carii voriă fi ap&rați condiţionalii in conformitate cu No. 1, 2,
3

şi 4 din art. precedenti, câți vorii inceta de a urma cariera pentru care
ai

fostii aptraţi, voră fi datori să declare primarului communei in annulii
in care ai incetatii serviciile lorii, funcțiuni sau studiuri, şi dea lua
copie

după declararea lori.
In lipsă de acestă declarare Şi dacă nu asupus'o videi prefectului districtului in termenii de uă lună, voră fi pasibili de pedepsele pronunciate

prin ântâiulă paragrafă allă art. I din legea care prevede penalităţi
le asupra, recrutaţiei, vori fi aşedaţi in contingentulă classei lorii, fără deducție

de tâmpuli trecută de la incetarea, diselorii serviciuri saii studiuri, până
in momentulii declarării loră.
Art, 38. Drepturile de scutire sai apărare, ca, să folos&scă acelora
ce

le ceri, trebue să se dovedâscă atunci când consiliul de revisie
cerce-

teză şi hotărasce asupra junilorii carii ai să fiă chiemaţi a face parte
din
contigentulă plășei.

Art. 39. Junii carii se aflu in vrunuli din casurile de scutire sai
apt-

rare, in casii de a cădea la sorţi, să infăţişeze din vreme
unii certificati

din partea primarului care trebue să insemneze

recensementului, in col6na observaţiilorii.
TITLULU

imprejurarea in tabela

IV

CONSILIULU DE REVIZIE
Art. 40. Operaţiile recrutării vori fi revă dute; reclama
ţiile ce pâte să

fi născută aceste operaţii, vorii fi ascultate; ŞI causele de scutire
şi apărare vorii fi judecate in seanță publică de către unii consilii: de răvisie.
Art.
44. Consiliuli de revisie se compune:
1) De administratore ca preşedinte;
2) De unii membru permanenţi all consiliului judeţianii;

3) De primarul locului;

4) De sub-administratorele plăşii pentru fie-care listă de conting
entii ;
5) De uni officiără rânduiti de Domni.
Art. 42. Unii medicii civilă sai militarii va asista la operaţii
le de re-

|
ş
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visie; ellă va fi insărcinatii a statua, assupra stării de sănătate a junilorii
înscrişi şi va urma

după instrucţiile

date de direcţia, sanitară, aprobate

de ministerul de resbeli.
Art. 43. Consiliulu de revisie ţâne şedinţele sâle una, după alta la fiecare şedinţă de sub- administraţie pentru junii plăşei.

Art. 4. Consiliuli revede tote operaţiile recrutării, judecă reclamă-

rile infăcişate şiş hotărasce despre casurile de scutire saii apărare; cerceteză şi as6dă junii pe fie-care la rândul lui după ordinea, numerilorii,

“Art. 45. Tinerii carit după număruli ce aă luatii poti fi chiămaţi a
face parte din contigenții, voril fi convocați, esaminaţi şi ascultați de con:

siliulii de revisie.
Tinerii carii, in diua chiămării nu se infăgişeză sai nu trămită imputerniciți din parte.- le, se considerii ca cum aria fi faciă.
Art. 46. Casurile de scutire şi apărare vori fi indicate după infăgişarea de documente autentice sai in lipsă de documente, după certificăte
sub-scrisse de trei părinți de familie al cărori fii au fostii chiămaţi.
Aceste certificate, afară de acâsta, trebuescii să fiă sub-scrise şi aprobate de primarului communei reclamantului.
Art. 47. Hotărârile consiliului de revisie suntii nesupuse la, nici unii

recursii, afară numai de casurile carii se atingi de drepturile civile, a
cărori cercetări şi hotărâri suntii de competinţa judecătorescă.
In asemenea casă, consiliul de revisie insemneză unii numării după
ordinea numeriloră de tragere, care se pâte inlocui la, intemplare , dâcă

tribunalulă ar declara că nu pâte avea acelle drepturi; €ră junii insemnaţi spre inlocuirea acellora

nu potă fi chiămaţi in activitate de cât nu-

mai după săvârşirea judecății.
Art. 48. In assemenea casu, cuestia se judecă in fiinţa unui membru
delegată de consiliulii de revisie, după suplica, părții stăruitâre ; tribunabunalulii hotărasce fără termenii și fără appelă.
Art. 49. Consiliulă de revisie , la intemplare de a crede de trehuință
să ceră, infăcisarea vre unui act “Sai alte cărți prin care să pâtă da scutirea, insemneză după ordinea numărului tragerii, uni numări de juni
carii sunt destinaţi a inlocui pe acei ce reclamă, în casii de a, se primi
cererea lorii. In assemenea, casii nu se pote da mai multi de 20 dile pentru infăcişarea, acteloră sai dovedilorii.

Art. 50. Disposiţiile art. precedenti, privitoră la tinerii chiămaţi condiţionali, voru fi assemenea aplicate

când , conformii cu art. din legea

care coprinde disposiţiile penale, sari fi trămisă inaintea, tribunalelor
tineri

ca

acusaţi că s'au

făcuti

improprii serviciului,

când consiliulii

de revisie ar fi acordati unii termenă pentru infăcişare de piese justificative sai pentru casă de absenţă, care termenii nu pste trece peste 20

dile.
Art. 51. Consiliulă de revisie, după cercetarea, listei fie-cării plăşi, o
incheiă şi o sub-scrie, şi apoi proclamă numele acellorii ce trebuescii să
mârgă sub stegi.

Numele tinerilori carii poti fi chiămaţi in loculii acellora pentru carii
nu sa pututu lua uă hotărâre definitivă, se vori inscri şi dânşii pe lista,
contingentului cu condiţie şi sub reserva drepturiloră loră.

Consiliulii declară apoi că tinerii carii nu suntă inscrişi pe acestă listă,
sunţu definitivii liberaţi. Acâstă declaraţie cu arătarea, celui din urmă nu-
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mări coprinsi in contingentulă plăsei va f publicată şi afişată in fie-care
commună a plăşei.

Indată ce termenulii accordaţă in virtutea art. 50 va espira sai dâcă

tribunalele vorii da sentinţa loră, consiliul va hotără, in acelaşii
tempi,
liberarea reclamanţilori saii tinerilorii condiţionali aleşi pentru ai
suplea.

Consiliului de revisie nu va, mai putea lua nici uă

hotărâre în urmă

assupra tineriloră inscrişi pe listele de contingenţi, de câtă pentru
cere-

rile de substituție.

„Adunarea tuturorii listeloriitcontingentului fie-cărei plăși alle acelluiași
districtă va, forma lista contigentului districtului.
Art, 52. Primarii sateloră trebue să fiă faciă la seanțele

consiliului

de revisie, fie-care pe câtă vreme se cercetâză junii communei lori.

Art, 53. Sub-administratorii mai trămitii uă listă a tuturoră hotărâriloră consiliului de revisie assupra deosebitelorii reclamaţii, communelori.
Aceste liste se aliş6ză in fie-care commună.
.
Art. 54. Tinerii chiămaţi definitivă voră fi indată impărțiţi intre cor-

purile armatei şi inscrişi pe registrele matricule alle corpuriloră pentru
carii suntiă hotărâți.
Art. 55. Tâmpuli serviciului pentru tinerii chiămaţi
va fi de şese anni,

socotindu-se de la 1 Ianuarii all annului
cule a corpuriloră armaței.

inscrierii pe registrele matri-

Art. 56. La 31 Decembre a fie-cărui anni, in tâmpuli serviciului,
soldaţii primesci liberarea loră definitivă, 6ră in tempi de resbelă
o primescii numai in ţermenii de 2 luni, cell multii după sosirea corpului
de

recruți destinaţi a” inlocui.
Art. 57. Când este a se da congediii nemărginiti , se dă la fie-care

corpi militarilorit cellori mai vechi in serviciul activă de sub
stâguri,
preferindu-se aceia a căroriă instrucţie este mai complectă.

Art. 58. Omenii ce ai trasi la sorţi şi au rămasii nechiămaţi formezi

milițiile, insă la definitiva liberare a, classei loră poti fi supuşi la revisie

şi eserciţiuri periodice , la tâmpuli şi după chipuli ce va hotără ministrulă de resbelă.

TITLULU V
DESPRE SUBSTITUȚIE ŞI INLOCUIRE
Art. 59. Toţi Românii suntii supuși serviciului militari, deră fie-care
pote indeplini ac6stă datorie saii printruă substituție sau prin inlocuire.
Art. 60. Substituţia sai luarea numerului a unul tinări de altulii, de
bună voe, se face:

1) Intre junii acelesşi plăşi, dră'numai până la tâmpuliăiincheiării listei
numărului recruţilorii acele6şi plăşi;

2) După incheiărea numărului recruţilorii plăşii intre junii inscriși pe
acâstă listă, dâră numai până la data” ordinului de drumii a soldatului
matriculaţii.
Art. 61. Substituţia nu pote fi primită dâcă acellă ce se infăcişeză in
loculi chematului nu este recunnoscutit bunii de servicii de cătie consiliulu de revisie.
Art. 62. In casii de desertare, substituitorulii mare nici uă răspundere.
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Art. 63. Substituitoruli dă folose familiei lui ca cum ar fi fostii chiămată la sorţi.
Art. 64. Inlocuirea nu se pote face de câtă conformii legei din 28
Martiii 1862 assupra, dotaţiei 6stei.

Art. 65. Actele de substituție şi exonerare vori fi primite de prefecţi după, formele şi modelulii ce'se va, da, de ministrulii de resbeli.

TITLULU

VI

DESPRE INSCRIERILE DE BUNĂ VOE ŞI REINSCRIERĂ
Art. 66.

Veri-ce români se pâte inscrie de bună voe in armată, de

va implini condiţiile următore:
1) De a avea vârsta de 17 anni cellă pucini şi 30 anni impliniţi cellii
multă, şi de inălțime de 1, m 57;
2) De a nui nici insuratii, nici văduvii cu copii;

3) Să aibă uni certificaţă de uă bună moralitate , dati de primarului
communei, şi de nu va fi majore, să justifice consântimântulii tatălui,
murmei sai! a epitropului stu;

4) Să aibă unu certificatu a veri-unui medicu,

funcţiunarit all Statu-

lui, care să constate condiţiile fisice cerute unui militară ;
5) De a nu fi in nici ună altă servicii militară ;
6) Să aibă intre minimum şi maximum talia hotărâtă
puli la care se destină.

pentru

Art. 67. Tâmpulu de servicii pentru inscrierea, de bună voe

cor-

este 4

anni minimum.

Art. 68. Actele de inscriere suntii primite de prefectu in capitala districtului saă d'a-dreptulă de fie-care corpii.
Nu se va primi nici uă inscriere pentru corpuri la care a ajunsii sait
a trecuti efectivulii determinati prin legile organisaţiei 6stei.
Ministrul de resbelă prin buletine periodice va face cunnoscutii prefecţilori, corpurile pentru carii se poti primi inscrierile de bună voiă.
Art, 69. Prefecţii vori ţânea registre in carii se vori. înseri acţele
de inscriere de bună voe.

Aceste acte vori fi dirigiate, conformii cu modelurile ce se vori
publica de ministerutii de resbeli. Indată după sub-semnarea acestorii acte,
uni exemplari se trămite ministerului de resbeliă, unii alti exemplarii des.
tinată corpului pentru care sa contractafii inscrierea se va da in mâna

inscrisului de bună voe impreumnă cu unii ordini de drumii ca să se
ducă la corpului săi.
Art. '70. In fie-care anni, prefecţii presintă consiliului de revisie
lista inscrișiloru de bună voe contractată de la cea din urmă seanţă a
consiliului.
Art, 74.

Inscrișii de bună voe se vorii libera definitivă la espirarea

celui de allii 4-lea anni allă inscrierii lorii.
Art. 72. Reinscrierile se faci pe duoi anni cellă pucini şi pe 4 anni
cel multi. Nu vorii putea fi contractate de câtă de militarii caril vor fi
impliniti terminulă serviciului lori.
Reinscrierile trebuesciă regulate astii-felii ca, militarii să nu fiă ţânuți
sub stâguri după vârsta de 47 anni.
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Art, 73. Ori-ce militarii ce ar voi a se reinscrie, să fiă sănătosi, in

stare de a face unii serviciii bunii şi a nu avea uă vârstă mat mare de
41 anni, nici mai multă de 25 anni de servicii.
|
Art. 74. Militarii ce voră voi a se reinscri vori trebui să se indrep.
teze, sai către şefulii corpului din care faci parte, sait către acella ali
corpului in care voescă să intre.
Decă cererea lori este primită, li se dă ună atestaţii prin care

se de-

clară:
1) Că unesci condiţiile cerute pentru a face uni bunii servicii ;
2) Că ai avutii bune purtări câtii tâmpi ai serviti în acellii corpă ;
3) Că poti să rămâe sai să fiă primiţi in corpuli in care voescii să
servâscă,
Art. '75. Reinscrierile sunti primite de autoritatea delegată de mi:
nisirulă de resbelă şi se facă prin acte conforme cu modeluli ce se va

promulga pentru acâsta.
Art. '76. Reinscrierile poti da nascere şi la, prime şi alte avantagi
e

determinate prin legea cassei de dotaţiune a 6stei.

Art. '77. Ori-care ar fi data reinscrierei, noulu servicii ?ii va incepe
din dioa când a incetat serviciulii la care era regulată militarulu inainte
de a, se reinscrie,

TITLULU

III

DISPOSIŢII PARTICULARE
Art. 78. Tinerii chemaţi in servicii, in execularea legel de faciă, vorit
primi in corpulă in care vorii fi insumaţi şi pe câţi serviciulii militară

va permite, instrucţia prescrissă pentru 'scâlele primare,
Art, '79. Nimenea nu va fi admisi: de la etate de 20 anni până la 26

Ja vruă funcțiune civilă saii militară, decă nu va justifica că a satisfăcută

la, obligaţiunile impuse prin legea de fagiă.
|
Art. 80. Tâte disposiţiile, legile şi decretele anteridre legei

privitore la recrutarea armatei, suntii şi rămânii abrogate.
Art, 81.

mulgarea, ei.

de faqiă,

Legea de faciă se va pune in executare ş6se luni după pro-

TITLULU

1V

DISPOSIŢII PENALE ATINGETOARE DE LEGEA RECRUTĂRII

Art. 1. Orice fraudă sai uneltire prin care uni ţinără nu sar fi inscrissi pe tabela de recensemântii, va fi dată in cercetarea tribunaleloră

ordinare şi pedepsită cu uă inchis6re de la 10 dille până la 3 luni.

Junele inscrissi, dâcă sa condamnati ca antorele sai ca complicele
diselori fraude şi uneltiri, după espirarea, pedepsei se va inscri pe lista
de tragere după cum s'a, deserissii prin ari. 37.

Art. 2. Or-ce recrută care va fi primiti ună ordinii de drumi și nu -

va Îi ajunsi la, destinarea sea, in termeni fixati prin acellu ordini, după
irecere de uă lună şi afară de casuri de forţă majoră, va fi-pedepsitii
ca,
nesupussu cu inchis6re de la uă lună până la ună ani,
Nesupusulii seva judeca de către tribunalul militară allit comandamentului in care s'a primitiă.
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'Tempulă câtii a țânutii nesupunerea nu se va scădea, recrutului din
termenulii legiuiti all serviciului.
Art. 3. Ori-cine, sciindu, va ascunde sait valua in serviciulă săi
pe uni nesupusii, se va pedepsi cu uă inchisore de la 15 dille până la

trei luni. După circumstanțe pedâpsa, se va putea reduce Ja vă amendă
de la 60 până la 600 lei.
Ori-cine

se va dovedi că a favorisatii

fuga unul nesupusii,

va îi pe-

depsiti cu inchisore de la 15 dille până la 3 luni.
Toti aceeaşi pedpsă se va, “aplica şi acellora, carii, prin uneltiri culpa
bile, voril fi impedicatii sau intârgiatii plecarea recruţiloriă.
Decă cellă ce a comisă delictulu este funcțiunarii publici, impiegatii
ali guvernului sai ministru allă unul cultii salariată de Statu, pedepsa se va putea mări până la 6 luni de inchis6re şi amenda nu va trece
peste 6000 lei.

Art. 4, Tinerii chiămaţi a face parte din contingentuli classeloră
loră, ce vorii fi acusaţi că prin fapta lori se vori fi făcutii incapabili de
a servi, sau pentru Gre-care tâmpi, sai pentru totu-lWa-una,

cu scopii

de a scăpa de indatoririle impuse prin lege, vori fi daţi in cercetarea
îribunalelori civile prin consiliurile de revisiune, şi de se vori recunâsce culpabili se vorii pedepsi 'conformit art. 191 din codicele penale.
Se voră da assemenea, in cercetarea tribunalelori şi se vorii pedepsi
cu aceeaşi pedâpsă recruți! carii, in intervalb de la, incheiărea contingentului plăşiloră până la punerea in activitate, vorii comite acellaşi delict.
După împlinirea pedepsei şi unii şi alţii voriă îi in disposiţia ministe-

rului de resbelii, pentru tempulă câtă servescii classa, din care faci
parte.
Aceeaşi pedâpsă se va aplica şi complicilorii.
Decă complicii suntu

medici, “chirurgt,

officiări sanitari sait spiţeri,

tempulii inchisorii va fi de duos luni până la duoi ani, deossebitit de uă
amendă de la 600

până

la 3000 lei,

ce se va putea pronuaţia,

şi fără

să prejudice pedepsele mai grele in casurile prevădute prin condica penală.

Art. 5. Tâmpulă trecută in inchis6re, in virtutea unei judecăţi, nu
se va număra in annii de servicii ceruţi prin lege.
Art. 6. Ori-ce substituție fâcută in” contravențiune

cu acâstă,

lege,

sait prin midlâce de acte mincindse, saii prin uneltiri fraudul6se, se va
da tribunalelorii, şi după hotărârea care ar pronunția nulitatea actului
de substituţiune, recrutulii va, fi datoră să mergă la corpii sai să dea
ună substitută in termenii de uă lună din diua notificării hotărârii.
Ori-cine, prin sciinţă, ar fi concuratil la vă substituţiune saii inlocuire

fraudul6să, ca autorii sai complice, se va pedepsi cu “inchisâre de la 15
dille până la trei luni; fâră prejudiţiă de pedepse mai grele, in casi de
plastografiă.
Art.'7. Ori-ce funcțiunarii sai officiărit publici, civil sau militară,
care , sub orl-ce pretext

ar fi autorisati sati admisi

scutiri,

sai

sc6-

teri, “afără de celle determinate prin acâstă lege, sai care ar fi dată arbitraii uă intindere ori-care atâti duratei câtă şi regulilorii ori condiţiunilorii appelului, vorii fi culpabili de abusă de autoritate şi pedepsiţi după

condica penală.
Art. 3. Medicii, chirurgii sai officiării sanitari, chiămaţi in consiliuli
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de revisiune aşi da părerea, dâcă vori fi primiţii daruri sai promisiuni
pentru a, fi favorabili tinerilorii ce aii examinaţă, se voră pedepsi cu inchis6re de la duoă luni până la duoi anni.
Li se vori aplica aceeaşi pedepsă, atâtii în casulii când in momentulă

darurilori sai făgăduelilorii vorii fi fostii deja, numiţi la consilii, câtă şi
in casulii când aceste daruri sai făgădueli le vori fi primiti in prevedere
că vori fi chiămaţi la aceste funcțiuni.
Le este assemenea opriti, sub aceeaşi pedâpsă, de a, primi ce-va chiar
când reforma ce ar hotără ar fi dreptă.
Art. 9. Pentru tote casurile neprevădute printracestă lege, tribunalele civile şi militare, in limitele competintei lori, voră aplica, legile penale ordinare delicteloriă cărora va putea da loci executarea modului de
recrutarea determinată printracâstă lege.
——
000
X = —————

INSTRUCTIUNI
DIN 1870 PENTRU

APLICAREA LEGII ASSUPRA
TĂRII ARMATEI *)

Circulara D-lui ministru de resbelii No. 4563, din 6 Maiti 1870,
liurile de revisiă alle recrutării annului 1870.

RECRU-

către consi-

Domnileri membrii ,

Sunti dece anni de când legea recrutării
România și trebue să convini cu intristare că
catii incă în tote disposiţiunile ei.
Recunnoscii că neaplicarea ei a proveniti
tatea confecţionării listeloră de recensemântii
să compună “Classa unut anni, care in faptă
D-vostre, şi pentru

care am atrasi

atențiunea

a inceputii a se aplica in
ea până acum nu s'a apliin mare parte din viciosialle tinerilori ce aveai
nu este de attribuţiunile
colegului

terne. Nu credi insă, de prisosii a vă communica,

meii de la in-

şi D-vostre casurile

ce experienţa, "mi-a arătatii că sait repetati la, recensemântii
iniţiaţi despre densele,

ca să fiţi

Unii numării insemnatii de tineri carii aparțeneaiui listelori de recensemeântii eraii omiși. Pe de altă parte erait inscrişi tinerii carit mai ser-

vise unulii saii duo& termene in armata permanentă şi carii, aduşi din.
noi inaintea consiliuriloră de revisiă ca recruți, se 'găseail insuşindăi
tote qualităţile cerute, se recrutaii din noii sait” se recrutati in absenţă.

In alte casuri se implinea aprâpe contingentul unei classe intregi prin

recrutaţi in absenţă, Şi pe măsură ce corpurile se asceptaii a primi recruţii
loru, intâmpinaii migiociri ca aceşti 6meni, “să se stergă din contrâlele lori,

pe motivii că erai supuşi străini.

1) După art. 41 din legea recrutării, primarii fiind membrii în consiliulii de
revisiă , suntii țânuți a cunnâsce acestă parte de instrucţiuni ce ]i suntii attribuite.
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'Prebue să, mărturisesci că aceste din urmă neregularități s'au ivitii mai

cu s6mă in judeţului Iaşi de unde consiliului de revisie nici până astă-di
chiar nu incetâză a adressa ministerului midlociri de felulii acesta in privința, contingențtulul annului 1869.

Acel chiămaţi a intocmi listele de recensemânti aii nesocotiti pote
qualitatea primordială ce trebuia să insuşâscă unii tinări spre a fi inscrissu in listele recensemântului, qualitatea, de românii, fără de care nimeni nu pote avea dreptulii de a servi ţărrel nostre, şi acâsta, este inscrissă in capulii legii de recrutare. Dâcă dâră la acesta sar adăoga uă.
pucină scrupulositate din partea, consiliurilorii de revisie in operaţiunile
lori, resultatulii mar putea fi de câtă negativi. Căci ce pâte face minis-

terulii in facia, dovedit ce unii tinără ar aduce prin care să constate naţionalitatea sea străină, când ellit este deja in listele recruțărit incheiate de

consiliulii de revisie ca, soldatii ? Uni străinii p'are dreptului să servescă,
in armata n6stră

(art.

2 allu

legii)

şi totă in acellaşă tempă hotărârile

D-vâstre suntii definitive şi fără appelu.
Neregularităţi in omisiuni şi exempţiunt s'ai comisă de consiliului de
revisie allii judeţului Vlașca, la plassa Câlniscea, carii ai adusă după sine

datoria pentru ministerulii de resbelii a provoca, uă sentință a tribunalului.
Este tempuli, D-lori, să apreciămii la adevărata sea valdre acestil
impositii mare şi sântii, ce toti românulu este datorii țărrei sâlle, mu-

mei sâlle, impositulii de sânge ; este tâmpi să apregiămil t6tă greutatea
şi frumusețea misiei ce aveţi

şi, cu legea in mână,

să faceţi a se salis-

face interesele ţărrel şi să arătaţi că ea este pentru unil pote aspră deră
nu este vexatâre, căci intr'ânsa se prevădă t6te casurile de scutire, casurile, adecă, in cari! omuli trebue să stea legati de căminului stii, re-

mânându ca la uni appelii generali să se scâle şi ellii ca săli apere.

Aveţi să revedeţi, D-lorii, operaţiunile recrutăril, să ascultați reclamaţiunilece pote să îi causatii aceste operaţiuni şi să cercetaţi casurile de
scutire şi de apărare

(art. 40 allu legii).

Acâsta este misia D-vostre,şi

este grea, căci hotărârile D-vostre suntu definitive şi nesupuse la nick
uni! recursi.
Inainte de a vă pronungia, dâră, explicaţi t6te casurile omului ce examinaţi, luminaţi'lii assupra drepturilorii selle, ca nu în urmă, când ellu
va intelege, să fiă prea târdii da se putea, folosi de densele.

Intunii modii excepţionalii ași cere de la D-vostre ca să constatați
identitatea unui omă ce revisuiţi, nu numai după declararea a unul numării limitati de Gmeni, ci după aceea a obşte locuitorilori ce obicinuiti

se adună imprejurulii localului unde se ţâne şedinţele consiliului de revisie ; si pentru cuvirite ce'mi aparțenii aşi dori ca formalițatea. acesta
să fiă trecută in procesele D-vostre verbale, şi astii-feli să scimii cu toţii
că unii june Gre-care a fostii cunoscutii de mai totii satuli: săi, că este

născută din cutarii părinți. Atătăi de multii ţenii la formalitatea acesta în
câtă nu cred de prisosi a vă pune in vedere că nu trebue să numiţi
D-v6stre pe tinărulă ce presintaţi obştei, ci s'o lăsaţi pe dânsa săli numescă,

"MI rămâne acum să vă vorbescii in detalii: despre casurile de scutire-

ante ea

prevădute la art. 33 allă legi! din 5 Decembre 1864, şi să vă dau explicaţiuni assupra diferitelorii moduri cum acestea se poti presinta D-vOs-

tre, ca in tâtă târra să se tranşeze int”unulit şi acelaşi felii, precum
şi

despre alte casuri prevădute în legea recrutării carii sunt incă nees.
d

plicate.
pr
Aceste explicaţiuni vi le daii după ce am luati inţellegere şi cu cole.
:

gulii. mei

de Ia interne.

-

I
«Sunt scutiti și inlocuiţi după ordinea numeriloră — dice legea
—
acei carii după numerile dobânite ară fi să facă parte din continge
nti,
d6ră, carii se aflu intr”unulă din casurile următore:
1) «Acâia, carii maii măsura de 1 metru 57 ;
2) «Aceia a căroră slăbiciune phisică " arii pune in condiție nepotrivită cu serviciulă, după prescripțiile regulilorii ostășesci;
3) «Cellii mai in vârstă dintre orfani fără tată şi mumă;
|
4) «Uniculă fii sait celli mai in verstă dintre fit sai in lipsă de fii
și
de gineri, nepotuli unicii saii celli mai in verstă dintre nepoţii unei
femei actualii vEduvă, sai allii unui tată orbi , saii in vârstă de 70
anni,
sai cu vre-uă infirmitate constatată din pricina, căreea nu S'ar putea
hrăni ;

5) «Cellu mai in vârstă dintre duoi fraţi chiămaţi să tragă, dâcă amtnduoi ari îi insemnaţi de sârtă să fiă ostaşi şi dâca, amânduoi se dovedescit buni de servicii. Intre duoi fraţi gemeni scutirea se dă cellui născută ântâii ;
fiă sub

orl-ce

condiţie

E

6) «Acella allu cărui frate se află sub stâguri,

(dorobanti şi grăniceri cuprinși!) ;
7) «Acella, alli cărui frate a murituiin servicii sau s'a betegitii, sai s'a,
prenumerații in retragere pentru ver-uă rană dobândită, servindit
unei
comendi, sait pentru veri-uă metâhnă dobândită in armată.»
Lipsa, de talie prevădută la paragrafulii ântâiu allă acestui articolit Și
casuli de slăbiciune phisică de la $ 2, care va face pe cine-va ne-apti
pentru serviciulă militară, nu potii da nascere la nici uă indoslă, spre
a

se pufea pronunția, consiliulii cu cea, mai mare inlesnire. Medicul
ui apar-

țene constatarea, phisică care asumă şi t6tă respunsabilitatea

atâţii mo-

Tală câți şi materială, in privința unei constatări greşite şi
in care casii
va fi supusii a, plăti tote cheltuelile occasiunate cu recrutarea,
şi intreţe-

nerea unui omi adusii la, corpi in stare debilă sai intruă stare
de a nu

putea, suporta greutăţile serviciului militarii.

Nu este insă totii astii-felii şi pentru celle-alte casuri prevădute a art.

33 susu citată,

Paragrafulă ali 3-lea allă acestui arţicolii prescrie că este scutiti
şi
inlocuiti, după ordinea numeriloră, cellii mai in vârstă dintre orfani
fără

tată și mumă.
Casulii acesta, se pote presinta sub diferite fase carii trebuescii desle-.
gate in modulu următori :
-Când uă familie de orfani din acellaşi

tată, va fi compusă

din

copii

născuţi din mume diferite, cellii mai in vârstă din ântâia căssătoriă trebue numai să fiă scutită, ca capă ali familiei.

“Scutirea ca cellii mai in vârstă dintre orfani trebuesce accordată, asse-

menea tin&rului care, av6ndii surori mai mari, mai are încă unulit sait

TI

mai mulţi fcaţi, una sai mai multe surori mai mici de câtii dânsuli ;
nu

ai

di

este insă exemptatii dâcă mare nică fraţi, nici surori mai mici de;căţii ellu
sau este singurii orfanu.

Cellii mal în verstă, dintre orfani trebuesce exemptatii, chiar, decă, surorile sâlle mal mari de câti dânsulii arii fi măritate.
Nu

se pote considera ca, cellii mai in. vârstă, dintre orfani acella ai că-

,

rul frați din acelaşi tată aii incă in viaţă pe muma lori.

Cu idte acestea, luândă unu tinără ali cărui tată a muritii după vă a

duoa căssătorie fără copii din acesta, cell mai in verstă dintre orfanii
rămași din ântâia, căssătorie trebue să fiă scutitii, de şi ar trăi mumă-sea,
cea vitregă.

- Paragrafulii 4 all art. 33 prevede casurile de scutire. pentru uniculii
saii celit. mai in verstă dintre fii, s. c. L., allă unei femei actualii v&duvă,s. €.|.

- Prin femee actualii văduvă trebue să se ințellegă aceea a cărui băr-

bati legiuiti nu mai există din causa, de mârte naturală,
Nu se pote insă exempla fiuli unicii alu femeei care, de şi văduvă

de tatăl acestuia; insă s'a remăritatii saii sa despărțită, căci prin acâsta,
chiar femeea, ese. din qualitatea sea de văduvă, precum. nici in casulii
când muma a rimasi
Sar fi reinsuratii,

despărțită de

bărbatul săi chiar. şi decă acesta,

Dâcă, copii unei sait mai multoră insurători. aii drepti mumă uă ace-

eaşi femee rămasă văduvă, ei voriă fi consideraţi ca fâcendi uă aceeaşi
familie şi nu se pote scuti de cătii cellii mai in vârstă dintre dânşii.
Dâcă insă copii unui acelluiaşu tată provinii din mume diferite, ei voriL

fi consideraţi ca familil diferite, când fiulii unici saii. cell mai in vârstă
dintre fii celei din urmă insurători ar reclama, scutirea, ca
vârstă dintre fii de văduvă,

cellii mai in

Mortea, cellui mai in vârstă dintre fii sa. ginerului, saii a celui mai in

vârstă dintre nepoţii unei văduve, sau a unui tată orbă, sati în verstă de

10 anni, trece dreptulii de scutire assupra, fratelui săi următorii.
Drepiulii acesta mai trece assupra fratelui următori şi ori când cellit
mai in vârstă dintre

curabilă

frați

ar fi orbi sai isbitu de vre uă infirmitate în-

care "l-ar face! neputinciosi de

firmitatea, acestuia, trebue

insă constatată

aşi câştiga hrana, vieţei. În-

inaintea consiliului

de revisiă,

sait in casii ca, ea să nu permită omului a eşi din casă, printruă, anchetă
Ja domiciliu, in care să ia parte şi mediculii ce funcţiuneză pe lengă con-

siliulu de revisiă. Pentru amânduoă aceste
bitii procesă-verbalu.
Paragrafulu 5 prevede scutirea, pentru

casuri se incheiă un deose-

cellii mai in vârstă

dintre

duoi frați chiămaţi să tragă sorţi, etc., ete.

Din reaua interpretare a, acestui articolii Sar putea intâmpla ca amenduoi fraţi! să fiă scutiţi Puă-dală, şi credu că este bine să daii un exemplu

de cum trebue să îiă aplicată legea in adevăratulii ei ințellesăi. Fraiele
cellu mai in verstă, presupusi bună de servicii, pote să fi luatit unii
numără din celle Wân tâiă sau celle din urmă.

să fiă neapăratii chiămati

În casulii cell ântâiu, are

să facă parte din contingentii, in casuli alli

duoilea se pote intâmpla să scape. Să suposămii asemenea că şi fratele
cellii mat micii a trasi şi densuli unii numării micii sail unulii mare.

Neaptrati, pentru a executa legea, dâcă cellii mai micii a obtenutii unii
numării care să precâdă pe acella alu frațelui săi mai mare, consiliul.

de revisiă mare de câţi să constate

dâcă, celli mai micii este buni de
serviciu, şi acesta constatații, cellii mai
mare este scutiți de faptă.

“Decă din contra fratele celli mat micii este
recunnoscutiă impropriii
serviciului, cellă mai mare nu mat are nici
unii drepti! de scutire, neapăratu dâcă

şi dânsuli ar fi bunii de servicii. Deră
dâcă fratele cell
mai in vârstă a trasi unii numără mai
mici de câtii celli-alți şi, cu tâte
acestea, acesti din urmă ar avea uni
numără prin care ar trebui să
facă parte

din contingentulă plăşei, consiliulii de revis
ie nu trebue să se
pronuncie definitivă. assupra cellut mai
în verstă (suposândii că ar fi
bunii. de servicii) inainte de a, constata
aptitudinea, fisică a celui maj
mici. Astii-felă d6ră, este de neapărati ca
consiliul de revisiă să suspende
decisiunea sea până când. va putea, proce
de le revisuirea fratelui cellui
mai mică saii chiar să procâdă de indat
ă la revisuirea. acâsta, ca să se
potă pronuncia apoi assupra sortei fratelui
cellui mai in vârstă, Dâcă fratele celli mat mici este recunnoscuti bunii
de servicii, celli mat mare
se scutesce, dâră Grăşi acesta, numai
in casulii când celli ;mal mică,
prin numărulii ce trăsese, ar fi trebuitii
să facă
In casulii contrariii, fratele cell mare v'are parte din contingenți.
dreptulă de scutire.

Decă cei duoi frați hotărâți de s6rtă
a face parte dintrunii contingențiă
suntu gemeni, se scutesce neapărată
cell ce sa născută ânteiu, când
acesta s'ar putea

constața prin acte autentice; in casulii contr
arii se
scutesce cellă ce va fi trasi numărulă
cellii mai mare.
După paragrafulii 6 se scutesce incă de
serviciu acela ali cărul frate
se află sub stâgu
ri, fiă sub orl-ce condiţii.

Trebuesci consideraţi ca sub stâgii şi ca astiifelii ei dai dreptului Ja
scutire:

Ofliciării generali, superiori şi inferiori din
armata permanentă, cadre
alle miliţiilori, grăniceri şi dorobanţi in
activitate, disponibilitate sai. ne-

activitate;

Officiării de intendenţă şi corpulă de admin
istraţiune in activitate sati
neactivitate de servicii;

Medicii militari in activitate de servicii;

Sub-officiării, caporalii, brigadierit, soldaţ
ii, tobogarii, corniștii şi trompeţii tuturorii corpurilorii din armata
permanentă, cadre alle miliţiiloră,
grăniceri şi dorobanţi, presenţi la corpu
rile loră sati in congediu limitatii sau in reservă ;
Tinerii cuprinșiin contingentulă unul
anni din erdre sau din interpreiarea greşi
tă a legei, şi cărora, conformă

decis

iunii ministeriale din 23
Ianuarii 1870, li se dat autorisaţiunea
de a rămânea la vâtra lori, nu
dail dreptulă la nici uă scutire, căci
prin acâsta, chiar ei sunţii liberaţi
de faptă;
Militarulit ce a dispărută in campanii sai
lupte, saii acei făcuţi prisonieri, aii acellaşii drepti de scutire in famil
ia lori ca, şi militarii presenţi
la corpuri;
Militarulii condamnată la uă inchisore
de mai multi de duoi anni,
sau la reclusiune, nu dă drepti de scutir
e familiei sâlle.
Unu militari desertoră nu dă dreptulii la
scutire pe tEmpulă desertărei selle.
Presenţa sub stâgi sai in reservă se const
ață prin certificate (modei
No. 4 şi 2), pe carii părinţ

ii sai tinerir interesaţi trebue să, le presinte
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consiliului de revisie in momentulii operaţiunii sâlle sai: in termenulii

prevădutu la, art. 49 ali legi! de recrutare.— Pentru acâsta, corpurile şi

batalionele de miliții aii ordine a răspunde de indată la ori-ce cerere

Sar face de assemenea natură.
Se mal scutesce, conformii paragrafului allii 7-lea allă art. 33 din lege,
şi acella alli cărui frate a muritii in serviciul activi saii Sa betegitii,
sau s'a prenumeratii in retragere pentru veri-uă rană dobândită, servindii
unei comendi sau pentru veri-uă metâhnă dobândită in armată.

În acestea nu se pâte cuprinde militarulii care, fiind desertaţii saii
prinsi din deserţie, a muritii inaintea condamnări! sâlle, sai după con-

damnarea la, inchisre de duo anni, sai la reclusiune; — Ac6sta pe cuventulă că in momentulii morţii sâlle nu se afla sub stegă.
Militarii liberaţi in congediă de reformă cu bilete modelit No. 1, poti
scuti pe fraţii lorii, pe cuvântului că acestii congediii nu se dă de câtă

acellora carii au fostă reformaţi pentru infirmități contractate in armată,
sau răni dobândite din causa serviciului, saii intruni servicii comandatii.
Militarulu insă liberatii in congediii de reformă cu bilei modelă No.
2, nu dă dreptului de scutire fratelui săii, pentru că aceste congediuri se
daii acellora alle cărori răni saii metenne nu Sai contractatii din causa
serviciului sai suntii contractate inainte de incorporarea lori.
II

Nu s'a vorbiti până acum in nici uă instrucţiune dată, de copit naturali recunnoscuţi şi caril poti fi drepturile lori de scutire de servicii
militară. Ac6sta fiind uă cestiune importantă voii spune câte-va cu-

vinte spre a vă ar&ta cum ministerulă ințelege dreptulii loră la scutire.

Copii natural recunnoscuţi legalmente se bucurii şi dânşii de scutirea,
prevădută la paragrafele 3, 4, 5, 6 şi 7 alle art. 33 din lege. Recunn6scerea, lorii insă trebuesce să fiă făcută conformit disposiţiunilorii codicelui civilă, şi copilulii naturală recunnoscuti are drepturile vorbite mai
susu,

fiă elli recunnoscutii

tenşii numai.

de mumă saii de tată,

sait de unuli

din-

Duoi copil născuţi in necăssătorie din aceeaşi mumă şi nerecunnoscuţi

prin formele legale, nu se potii scuti unul pe altulă.
'Trel copii naturali recunnoscuţi numai de mumă şi acâsta murindii,
cellă mal in verstă dintre orfanii rămaşi nare dreptulii la scutire.
Copilulă naturali recunnoscutii de mumă şi tată, şi aceştia rămânând

necăssătoriţi, n'are dreptulii da fi scutiti ca fii de văduvă in casit ca
tatălu săi să fiă morti, căci legea vorbesce de fiulă unet femei actuali
veduvă şi femeea nu pote fi legalmente

văduvă din

momentulii ce n'a

fosti măritată.
Din contra, fiulă natural născută in tâmpulă văduviei unel femei, are
qualitate de fiu alli unet femei actuală veduvă , prin urmare şi dreptuli
de scutire, fără să mal caute chipuli venirit sâlle in lume.
Assemenea uni copilă naturală are dreptulă la scutire ca fii de v&duvă când ellă a fostă recunnoscutii de muma sea, care măritându-se
a rămasă apoi văduvă, de şi bărbatuli morti n'a fostii tatălă copilului.
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III
Sa interpretatii intrun modă greşilii până acum
disposițiunile art.
34 alu legii recrutării, care prescrie că tinărulii omisii
care nu s'a presintati in pers6nă sai prin procuratory spre a concura
la tragerea classer

din care făcea parte, să nu potă să reclame benefic
iulă seutiriloră ar&tate la numerile 3, 4, 5, 6 şi 7 din art. 33, Dâră
causele acestori scu:
tiri Sau intemplată in urma inchiderii listet contin
gențului classei selle,

căci nu sa respinsii cererile de scutire ce făceaii tineril omişi

din classa
unui anni şi înscrişi in aceea a altul annii, când după
vârsta lori ei nu
puteau să concure la tragerea sorţiloră cu aceştia,
Art. 34 este.complectatii prin art. 38 care dice assemenea,
că drepturile de scutire saii apărare, ca, să folosâscă acelora ce
le ceri, trebue
să, se dovedâscă atunci când consiliul de revisie cercet
6ză şi hotărasce
assupra junilorii carii aii să “fiă chiămaţi a face parte din
contingentulii
plășei.
" Astii-felii d6ră, este de mare importanță a explica
tuturorii câţi

este de
necessariu să vină la consiliulii de revisie, spre a “Și
arăta dreptulii ce
arii avea, căci numai in modulii acesta se pote beneiic
ia de scutirile prevEdute de legea recrutării, precum şi că nu este mai
puginii importanti
să nu negligeze de a veni să tragă la sorți in annulii
când ar avea vârsta,
legală, căci ca omisi în acellă anni, conformii art. 34,
nu mat ai nici
uni drepti să se olosâscă de scutiri legale după
inchiderea listelorii
contingentului unei classe din carii trebuia să facă
parte, chiar dâca
ar cădea in urmă intrunuli din casurile acolo prevădute.
Vorbindii despre omiși, trebue să arătii modulii greşiti
cum S'a interpretati in unele judeţe art. 23 allii legii, care trateză
despre omişii frauduloși. Acestora, conformă textului legii, li se attribu
e celle bântâiă numere alle trageri

i sorţiloră. S'a urmaţi insă astii-felii
anniloră trecuţi, fiă ei frauduloşi sati nu, ceea ce este mai cu toți omişii
uă greşelă, căci
legea face
uă distincțiune, ânteiii omişii simplu şi omişii

prin
prin viclenie. Inainte d6ră de a se urma cu cine-v
a ca cu
fraudulosii, este de neaptrati a, se constata int”uni
i. mod
fraudă sai viclenie a, existatii, căci pentru asseme
nea. casuri

vede penalităţi (titlulii VIII) afară de celle prescri
sse

fraudă sai

unii omisă
precisit că
legea pre-

la, arţ. 23; 6ră pentru omişii nefrauduloși le ridică numat Gre-carii dreptur
i de carit ară fi

pututi beneficia,
„Credi dâră că este datoria D-vâstre a cerceta cu
scrupulositate casurile de natura ac6sta, şi a face să se aplice legea,
aşa, cum trebue să fiă.
Arătaţi adessea, şi in modă repetati locuitorilor
.
.
carii
u.
viniiav de sedit
POR
.
impregiurulii localul5ui unde se face revisu
.
irea recruțiloră,. câți
de im-.

trebue să incheiaţi conformii art. 51.
Unu felu de fraudă, este şi aceea când uni

tinără, după

inscrissi in listele de recensemântii alle unel classe,
cerută de lege,

să fiă mat micii

protesteze, vine şi protestă
vede că a luati uni numără

sid a trasă

la sorți

.
ce a fosti

fără să aibă versta,
cu dânsa,

fără

să.

inaintea consiliului de revisie când,
micii. Assemenea protestări nu tre-

po

poriantă este pentru denşii a'$i aduce copii saii rudele
inainte

a consiliului, căci numai acolo Și poti face să valoreze dreptu
rile ce aă Ja scutire, şi că legea fiind posită , ori carii ară fi drepturile
lorii arătate in
urmă, sub nici unii cuvântă nu se maj pote reveni
assupra listei ce
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buesci luate in consideraţiune,

tin&ruli trebuesce recrutati, dâcă inso-

tesce qualitățile cerute, şi autoritatea care ?lă-a inscrisii pe nedreptă îradusă innaintea, tribunalelor. Etă cuventulii pentru care vă prescrii mersulii acesta. Se pote intmpla ca unii tinării să midlocâscă singuri a
fi inscrisi in listele de recensemântii allii unei classe, fără, să fi adjunsii
la vârsta, cerută de lege. In basa acestei inscrieri enlă trage la, sorţi şi

dâca ia unii numără mare nu dice nimicii şi ast-felit este scăpatii de recrutare ; luândit insă, uni numări mică, protestâză la consiliului de revisie spre a, [i scutiti şi cere a concura, la, tragerea sorţilorii unei alte classe şi astii-felu a şi incerca de mai multe ori sârta spre a putea scăpa.

Pe consideraniele acestea, dâră aveți să vă pronunţiaţi in tot-Wa-una
in Modul indicatii mai susii.
Atragu tot-uă-dată seridsa D-vostre atenţiune assupra tinerilorii ce veţi
îi nevoiţi, conformii art. 45 allă legii să recrutaţi, in absenţă. Fiţi Min:

țioşi asupra detaliurilori ce trebue să cereţi şi nu? 1 inseriți in listele deiinitive de cât după ce vă veţi fi asiguratii că prin qualităţile lori phisice poti servi, şi nu intrați în nici uă altă consideraţiune ce “i-ar da
veri unii drepti ja scutire.

IV
Casurile de scutire şi de apărare

trebuescu

constatate conformi art.

46 alui legii după certificatele sub-scrisse de trei părinți de familiă al cărorii fii ai fosti chiămați.
Producerea, acestorii certificate se va face conformă celorit prescrisse
prin decisiunea ministerului de resbelă, din 24 lanuarii 1867, publicată in Monitorulii, oficiale No. 102, din 7 Maiui acellii annă.
In aceste certificate s'a modificati numai acella, de la $ 6 allii decisiunii,

doveditorii de presența sub stâguri a unuia din fraţi care trebue

să fiă, conformii modelului vorbiti mai susii.
Acum că am atinsă cestiunile principale alle operaţiunii la care sunteți chiămaţi, în ceea ce priveşce tinerii căduți la sorți şi aduşi

inaintea

D-vostre la, fie- -care plassă, am să vă vorbescă de ună Casii assupra căruia am fostă intrebati in cursulii recrutării annului expiratii de către
prefectura. de Romanii şi căreea "i am datii atunci explicaţiunile necessarii.

Se pote intompla ca unii tinerii inscrisi in listele de recensemântă alle
unei plăşi să residese in altă localitate depărtată si să nu fi venitii singuri
inaintea D- vostre , de şi nu "voesce a fi recrutatit în absenţă. Cum trebuesce urmati cu denşit?
Indată ce ellu anungiă consiliului de revisie, prefectului sail sub- -pre-

fectului locali, neputința in care se află de a veni la consiliulii de revisiă, inaintea

căruia trebue

să compară,

acesta, pote autorisa, pe acella

alliă judeţului de reşedinţă a tinărului să'lă visiteze şi să, se pronunţiă
assupra lui; insă numai in ceea ce privesce starea cea phisică, căci oricare altă, justificare in
i puterea căreea ar cere vert-uă scutire, nu pote îi luată

in consideraţie de câtii de consiliulii de revisiă allii plăşei unde a, trasi
sorțulii, Rolulii D-vâstre d6ră, in asemenea casuri, se mărginesce după
cum vedeţi in a constata starea phisică a omului şi a o impărtăşi şi consiliului de revisiă respectivii.'

După terminarea, revisuirii tinerilorii unei plăşi şi conformit art. 51 ali
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legii recrutării, trebue să incheiaţi
şi să subscriţi lista fie-căret plăși Şi
să
proclamaţi numele acellora, ce trebu
escii să mergă sub stâgă. Din
"'momentuli acela şi de indat

ă decisiunile D-vstre rămânii definitive,
şi
de aceea trebue să, aveți cea mat mare grijă
ca decisiunile acestea deinitive şi fără appelă să dea
toti intrun tempi şi resultatuli ce
dorimu,
adecă uni contingentiă reali din fie-care
localitate. Tinerii prevăduţi la
art. 49 şi

50 alle legil trebuescă inlocuiţi cond
iţiunalu şi numa! după ex.
pirarea, termenului legali de 20 dille,
adecă in diua de 21 trebuesce luată uă măssură definitivă cu denşii, şi
atunci cei recrulați condiţiunalii
se inscrii ca făcânădă parte din
contingentulă plăşei sai se treci
în
miliții,

Pentru acel carii nu se presință inaintea
consiliului de revisie şi se
assemenea uni numării de tineri
recruiaă condiţiunală şi dintr'Enşii nu se treci
in miliții de câtă pe măsură
ce celli corespundăto
recrulă in absenţă, se desemnesă

ri unul recrutati in absenţă este recunosc
uti buni
de servicii, după notorietate publică,
in momentulii incheiărer definitive
a listelorii.
Diferitele măsuri, cum sa aplicații arti
colul 51 ali legii de recrutare
de către consiliurile nâstre de revisie,
mă face a nu crede de prisos să
daii unii exemplu care să argte cum
trebue să se procedeze inainţe

de a se fixa defin

itivi contingentuli unei plăşi in privinţa
cellori de categoria vorbită mat sus.
"Să suposămil că plassa, după repartiţia
făcută, este datore să dea, 30
de recruți, că numărulii totală allii
inscrişilorii plășel este de 100 şi
că
pentru alegerea, cellorii 30 de recruți am
adjunsă la numărul 47.
In casulii acesta, numerele 48—100
ar trebui declarate ca milițiane,
deca pentru numerile recrutate marii fi
şi recruiaţi in absenţă şi de acei
preveduţi la art. 49 şi 50 a legii.
Să admitemiă că in casurile acestea sunt:
No. 3 pentru cestiunt pendinte inaintea,
tribunaleloră ;
No. 9 cu termenii de 20 dille spre a prod
uce actele justificative de
scutire ;
No. 12 recrutaţiă in absență;
No. 18 prevenit de a se îi slutiți de bună
voiă spre a se face im:
propriii serviciului;
No. 24 prevenitii de a se fi Slutitii asse
menea de bună voiă spre a se
face improprii serviciului;
No. 30 pentru cestiuni pendinte inaintea
tribunalelori;
No. 39 cu termenă de 20 dille spre a
produce acte justificative de
scutire;
No. 40 recrutați in absenţă;
No. 41 recrutatii assemenea in absenţă ;

o
Asti-felii, consiliulti de revisie trebue să dese
mneze 9 tineri carii să
facă parte condiţiunalii din contingentii
şi prin urmare trebuesci luaţi
din cei cu No. 48 până la 100.
Numerile acestea suplementare trebuindă
să
buni de servicii, consiliult trebue să examinez fiă compuse din Gmeni
e, după ordinea numeriloră, pe tineri! coprinşi intre No. 48 şi 100,
spre a găsi pe cel 9 buni de
servicii de carii are îrebuință.
Să ne inchipuimi că, după examinarea, acest
a, am găsitii bune nume-
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rile 40, 51, 52, 55, 57, 58, 60, 62 şi 64 şi să vedemii cum trebue să
procedămii cu “dânsele,
Neapărati că consiliului de revisiă trebue să se occupe de fţinerii absenți sai de acei carii au obțenutii unii termeni de 20 dile, inainte de
a se pronunţia assupra celloră carit ai cestiuni pendinte inaintea tribu-

naleloră şi prin urmare de numerele 9, 12, 39, 40 si 41 din exemplulii
de mal susă.
Să ne inchipuimii acum că No. 9 aduce piese convingttâre şi in virtutea, legii se scutesce, atunci No. 49 recrutați condițiunali se declară
recrutati definitivă. Deca din contra, piesele ce produci nu suntă de

adjunsit spre a fi scutiti, No. 9 se declară buni recrutată și No. 64 se
proclamă trecuti in miliții.

Procedura, este aceeași pentru tinărulu ce ar avea numărulii 12, recrutati in absenţă, căci după 20 dille, ori se presintă inaintea consiliulul
sau nu, şi preseniându-se să potă fi declarati propriă sai improprii de serviciu. Dâcă nu se presintă sai decă este declarații bunii de serviciu, No.
62 se trece in miliții, căci in hypothesa că nu s'a presentată, consiliul

de revisie,
presenti.
In

cașulii

potriviti art. 45, se pronunţiă in privirea lui ca cum 'ar fi
insă

când

recrutatulii in absenţă

sar presinta, in terme-

nulii legali inaintea, consiliului şi ar fi recunnoscutii improprii serviciului, No. 5i se declară recrutati “definitivii.
U4 dată incheeată lista, contingentului unei plăși, consiliulii de revisie
nu mai pote reveni assupra ei şi nu potelua decisiuni de câtii in privința
absenţilori acellora carii ai obtânutii unu termenii legali pentru a pro-

duce ăcte sai acellora assupra. cărora tribunalele ai a se pronungia. In fine
mai pote delibera şi assupra cererilor de substituțiă prevădute la art.
8 din legea organică a puterei armatei și titiuli 5 allă legii recrutării.
Ar eşi dâră din attribuţiunile selle şi ar “trece peste limita, dreptului ce
i dă legea decă, după incheerea listei unei plăşi, ar mai primi reclamaţiuni in contra pronunţiăriloru sele definitive.
cei rămași definitivi recrutaţi in absenţă se transmiti

pe uă listă co-

mandantului dorobanțilorii locali şi autorităţilor aministrative, spre a fi
urmăriţi şi trămişi corpurilorii in Starea in care se găsescii, fără a mai fi

supuși “unei alte cercetări. Aptitudinea lori fisică pentru serviciului loră
militară, care singură se mai ia, in consideraţie in assemenea, casuri, va,
hotără decă omul rămâne in servicii sai nu si acâsta insă numal după

uă autorisaţiă specială a ministerului de resbelu,
Indată ce ați proclamatii numele cellori ce aii a face parte din contin-

gentuluă annului acestuia, vă veţi conforma in privinţa cellorii-alți declarați miliţiani prin art. 4 aliniatulă 2 all legii organice a puterii nostre

armate, cu art. 4 şi 7 allă regulamentului miliţiiloră publicate in Moni-

nitoruli oficialii No. 23, din 30 Ianuariii 1870, spre a se putea inscri
intre miliții.
Credă că prin explicațiunile date aci ma, rămasii nici unii punctii 0bscurti sait care să dea loci la nedomiriri ; d6ră în ori-ce cestiune consiliulu de revisie ar avea

veri uă induoială,

să se adreseze

ministerului

de resbelii spre a cere explicaţiuni carii vi se vorii da cu cea mai mare

grăbnicie.

Acestea dise, trebue să mai adaogu, Dilori membrii, că decă cu tote
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explicaţiunile şi concursulii ce vă dă ministeruli de resbelii se voră stre-

cura recrutări ilegale, nu voii hesita uni singurii moment de a traduce

pe cei vinovaţi inaintea justiţiei, căci cunndsceţi bine la, câte străgăniri nu
dă loci, afâțu familiei unui tinăru câți şi armatei, uni tinări recrută
care ar fi luată in contra legil.
In acellaşi tâmpii cheltuelile făcute de Statii cu intreț6nerea unui assemenea omu vă privescii pe D-vâstre, şi de aceea maşii putea insista indestulii spre a cere minuţiositatea cea mat mare inainte de a vă promunţia.
Nu vorbesci aci despre cel ce s'ară recruta, slabi de constituţiune, căci

aceştia aparțenii omului de sciință, medicului care funcţiunâză pe lengă,
D-vostre şi, la rândulu săi, după cum diseiu mai susu, ellă singuri
asumă. totă respunsabilitațea, neavendă nici unii mnidlocii de indreptare.
Instrucţiunile din 1860 suntă forte explicite şi intrensele s'au prevădutii

in detalii tâte casurile: roluli D-vâstre se mărginesce in assemenea”

suri numai a/]lu invita să se conforme strictii loră,

ca-

V

Legea organică a puteri! armate, din 11 lunii 1868, prescrie ca recrutarea grănicerilor să se facă pe alese dintuă zonă separată a, territorului României. Dâcă alegerea acâsta mar fi densa, supusă unul control seriosu, unit controlă care să presinte tote garanţiile posibile, că la,

-operaţia sea p'a domniti alţi de câtii simplu interesul serviciului şi all

prosperăril acestei instituţiuni frumâse a n6stră, ca astii-felă ea, să devină
unii puternicii elementi all forţei armate, negreşită că resultatele ce va
da nu poti (i de câții desavantagidse sub tote puncturile de vedere. In
scopulii acesta am credutii bine, după ințellegerea ce am avutii și cu D.
ministru de interne, să vă insărcinezii totii pe D-vâstre a face alegerea,
grăniceriloră carii aii să compună contingentulă unui anni.
Pentru a vă facilita lucrarea, sa dati ordine sub-prefecţilorii respectivi

ca impreună cu comandanții puncteloră de grăniceri şi cu primarii communelorii, să dreseze uă listă de recensementii allii tuturorii tineriloră cu
vârsta legală spre a lua armele in annulii acesta, săi supună să tragă la sorți

pe commune şi D-vâstre aveţi să allegeţi după ordinea acesta pe cei ce
ari trebui să facă parte din contingentulii grăniceriloră. Tragerea la sorţi
nu se face de câtă numai spre a stabili uă seriă după care fie-care tinăriă
grăniceră are să fiă presentati D-vâstre in tempulii când revedeţi operațiile recrutării unei plăşi pentru armata permanentă şi după ce aţi incheiatii pe acestea.
Comandanții punctelorii impreună cu sub prefecţii şi primarii commu-

nelori respective aii să vă dea listă detaliată de numărulă Gmeniloră ce
ai să se ia, dint”'uă commună, proporțiunalii neapărată
cu umărul piquetelorii ce ai să servâscă și numele acestora aveţi D-vostre să fixaţi

luându'li dintre acei traşi in fie-care commună.
Vă amintescii assemenea

că dâcă pe zona grănicerilori prin ordine

anteridre a fosti reservată câte uă commună armatei permanente

elle ai

a se clasifica cu celle-alte commune alle plăşei determinate pentru ar-

mata permanentă.

La, cast €răşi ca vr'uă commună situată in zona, grănicerilori să fi scă-
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pată din vedere a se clasifica in inalta ordonanţiă cu No. 89, din 20
Aprilii 1869, pe de uă parte, vă rogii a raporta, ministerului numele
„acelei commune, €ră pe de alta, o veţi face a, participa la recrutarea armatei permanente.
Pentru a v& pronungia assupra incapacitățilorii sai exempţiunilorii de
serviciu a tineriloră ce sunteţi chiămaţi a allege pentru serviciulii graniţel, vă veţi conduce cu celle prescrisse in legea recrutării armatei permanente şi cu explicaţiunile date mal susă, cu adăogire că unu casii de
exempţiue este şi sărăcia in care sar afla uni tinării şi din a, cărei
causă mar putea să se susțână; 6ră, tinerii ce vori prisosi după luarea,
contingentului necesarii, vori rămânea la casele lori neinscriindu-se intre
miliţiani, deră intre reservele grănicerilorii, fiind datori a implini lipsurile eventuale ce Sarii ivi in cursulii annului. Nu veţi pronuncia prin urmare liberarea loră, conformu cu legea recrutărei ci, din contra, veţi forma uă listă de toți acei ce arii putea servi şi se vori clasifica intre reservele grăniceriloră.
Uă copiă legalisată, după decisiunea, D-vâstre o veţi lăsa la primăria l0-

cală şi alta, o veţi da comandantului punctului spre” a i servi la casu de
trebuinţă.
De si insărcinarea acâsta vine să adaoge la greutăţile operaţiunilorii cu
carii legea vă insărcineză in privinţa, armatei permaiente, cornptezii insă
prea multi pe patriotismul D-vâstre şi sperii că "mi veţi da totii concur-

sul necessarii spre a putea aplica, câtă se pote mai bihe legea organică
a puterei nostre armate, in tote părţile selle.
Decisia, pentru actele ce trebueseii presentate consiliului de revisie all reerutației spre a se putea dobândi scutirea de serriciii.

(DIRECTIA PERSONALULUI).

Bucuresci, 24 Ianuariui 1967
Ministru secretară de Stati la ministerului de resbeli :
Avânâdii in vedere art. 33 allu legii din 5 Decembre 1864 assupra recrutării, care dice:
«Suntă scutiţi şi inlocuiți după ordinea

numerilori

aceia carii după

numerile dobendite arii fi să facă parte din contingentii, d6ră carii se află
int”unulii din casurile următâre:
1) Aceia carii n'aui măsura de unii metru, 57.

2) Aceia a'cărorii slăbiciune phisică"i ari pune in condiţie nepotrivită

cu serviciului, după prescripțiile reguliloru ostăşesci.
3) Cei mai in vârstă dintre orfani fără tată Și fără mumă,
4) Uniculu fii sai cellu mai in vârstă dintre fii, sai in lipsă, de fii şi de

gineri, nepotulii unică saii cell. mai in vârstă dintre nepoții unei femei

actuală văduvă, sait alli unui tată orbi, sai in vârstă de 7 0 de anni, sait
cu vre-uă, infirmitate constatată din pricina căreea nu sar putea hrăni,

5). Cell mal in verstă din duoi fraţi chiămaţi să tragă, decă amânduoi
arii fi insemnaţi de sârtă să fiă ostaşi şi dâcă amânduot se dovedescii buni
de servicii. Intre duoi îraţi gemeni scutirea se dă cellui născută ântâii.
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6) Acela alli cărui frate se află sub stâguri, fiă sub orl-ce condiţie (do-

robanți şi grăniceri cuprinși).

|

1) Acella allă cărui frate a muriti in serviciuli activă, sai s'a betejitii,
sali s'a prenumăratii in retragere pentru verl-uă rană dobândită servindă
unei comendi, saii pentru veri-uă metâhnă dobendită in armaţă. »

Şi art. 46 allă aceleași legi care dice:

«Casurile de scutire şi apărare vorii fi judecate după infăgişarea, de documente autentice saii, in lipsa de documente, după certificate subscrisse
de trei părinţi de familie al cărorii fil a fostă chiămaţi.
«Aceste certificate, afară de acâsta, trebue să fiă sub-scrisse şi aprobate

de primarulii communet reclamantului. »

Am hotărâți următorulii tabloi pentru actele ce trebue a se presenta consiliului de revisie de către toți cel ce voră reclama a fi scutiţi de serviciulă
d

militară in puterea, acelloră articole.

CASURILE DE SCUTIRE PREVEDUTE | CELE CE TREBUESCU A SE PRESEN
DE ART 39 ALLU LEGII DIN 5 DECEMBRE

1864

TA

CONSILIULUI

DE REVISIE.

Ş 1
Acel carii nau măsură de î, m]
57.

Niclunii acti.
Consiliul de revisie va

con-

stata insuşi după esaminarea tinărului.

Ş2
Aceia a cărorii slăbiciune fisică
P ari pune in condiţie nepotrivită
cu serviciulii după prescripţiile regulilori ostăşesci.

Ş 3
Cell mai in vârstă dintre orfani)

fără tată și fără mumă.

Certificatii dati de către trei pă-

rinți de familie at cărorii copii
sunți pe lista de tragere a sorţilori sait cari ail trasi la sorți şi
se aflu in servicii. Acesti certiti- .
catii trebue legalisati de primarulă commune! şi de sub-prefec-

tulă plășei, modelulii A.

419.

CASURILE DE SCUTIRE PREVEDUTE DE ART. 33 ALLU LEGII DIN 5 DECEMBRE 1864 -

ACTELE CE TREBUESCU A SE PRESENTA CONSILIULUI DE REVISIE

Sa.
Fiului unici sau cell. mai in
vârstă dintre fi! a unei femei actualu văduvă,

Certificatii dati de către trei păriuți de familie, modei B.

Nepotuli unicii sau celli mai
Certificată dată de către trei păin verstă dintre nepoți allit unei rinți de familie, model C.
femei actuală văduvă.
Fiulu unici sai cellti mai mare
dintre fii unui tată orbi.
Nepotulu (de fiu sau fată) unică
sau cellu mai in vârstă dintre ne-

poţii unui îată orbi.
Fiulu

unici

sai

cellă mai in

Certificatu datii de către treipărinți de familie, modelă D 1).
Certificat dati de către trei pă-

rin de familie, modelu E 1).
Certificat

daţi

de

către trei

vârstă dintre fii unui tată de sâpte-

părinți de familie, modelii F.

deci anni.
Nepotulii (de fii sau fată) unici
sau cellă mai in vârstă dintre ne-

părinți de familie, modelă G.

Certificații

dați

de

către trei

poţii unui tată de 70 anni.
Fiulu allă duoilea dintre orfani
fără tată şi fără mumă.
Fiulu allu duoilea, alu unei femei actualu văduvă.
Nepotulu (de fiu sau fată) allu
duoilea allii unei femei actualii
văduvă.
Fiului allu duoilea allu unui tată
orbi de şâpte-deci anni.
Nepotulii (de fiii sati fată) allu
duoilea allii unui tată orbi saii de

şepte-deci anni.

Certificat dati de către trei
părinți de familie, modelă H 2).
Certificată daţi de către trei

părinţi de familie, modelă 12).
Certificată

datit

de

către trei

părinţi de familie, modelii ] 2).
Certificat. dati de către trai
părinţi de familie, modeli K 3).
Certificată daţii de către trei

pârinți de familie, modelă L.4).

1) In acestii casii consiliulii de revisie nu hotărasce de câtii după ce a constatată însuși saii a făcutii să se constate starea fisică a tatălui orbi.
2) In acesti

casă

consiliulii

de revisie nu hotărasce de câtii după ce a, con-

statații insuși sait a făcutii să se constate starea fisică a fratelui cellii mai mare.
3) Consiliuli: de revisie constată insuși saii face să se constate starea fisicăa
tatălui orbi precum și a fiului celli mai mare.
4) Consilinlii de revisie constată insuși saii face să se constate starea fisică
a moşului precum și a nepotului cellii maj mare.

24

480

CASURILE DE SCUTIRE PREVEDUE DE ART. 33 ALLU
CEMBRE

LEGII
1864

DIN 5 DE-

ACTELE CE TREBUESCU A SE PRESENTA CONSILIULUI DE REVISIE

ş 5.
Fratele cellu mai in verstă allii
unui tinării care a fostii hotărâtii
de sârtă să fă osțaşui, la, aceeaşi
tragere, şi care este recunoscută
unii de servicii.

Certificaţii

daţu

de către

trei

părinţi de familie, modelulă M.

$ 6.
Tin&rulu allu cărui frate se află
sub steguri fiă sub ori-ce condiţie
(dorobanţi şi grăniceri coprinşi)
afară de inlocuitori.

Certificaţii daţi de către trei
părinţi de familie, modelulii N.
Afară de acesti certificati, presența sub

steguri a fratelui va, fi

justificată printwun certificati ali
consiliului de administraţie all
corpului, saii prin ori-ce altii documenti autentici care va arăta
posiţia acestui frate. Dâcă acestii

frate este disponibili ia vâtra sea,
se va, constata prinir'uni certificati all ofiiciărului de recrutare
sai allii comandantului de dorobanţi, care va, coprinde inscrierea

sa, pe registru matriculii alli corpului.

$ 7 şi cellii din urmă,
Tinărulit all cărui frate a muCertificaţu daţi de către trei
rită în servicii activă sait Sa be- părinţi de familie, aprobată de
tejiti, sai sa prenumeratii in re- primară şi vidatii de sub-prefectii,
tragere pentru veri uă rană do- modelulit O.
bândită

servindi

unei

comendi

Afară de acestii certificati, mâr-

sau pentru veri uă metehnă do- tea, ranele , reforma sau prenubendită in servicii,

mărarea

in retragere a fratelui,

voră fi justificate prin actuli de
morte sati congediuliu de reformă, sau titluli, saii copia certificatului ţițlului de pensie a acestui
frate , saii prin ori-ce alti documentii autentici, care va arăta
drepturile la scutire.
Ministru de resheli., N. HARALAMBIE
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DISTRIETULĂ ____
PLASSA,

MobeLi A

——

COMMUNA
———————>—

Decisia, din 24 Iânuariii 1867
a
i
A

Nota. Primarii vorii ajuta,
Ja trebuință pe părinţii de
familie la redacţia acestui
certificatii.

O

PI

ROEA

Certificatulă a, trei părinţi de familiă domiciliaţi in
i commună spre a stabili drepturile de
scutire a unui tinărit ca celiu mai in vârstă
dintre orfani fără tată, şi fără mumă (art. 33

alu legi! recrutaţiei, $ 3)3),

1) Numele, prenumele și
domieiliulii celloră trei pă-

rinți de familiă.

2) Numele și prenumele
tinărului pentru care se |ibereză certificatul.
3) Data nascerii sâlle,
4) Prenumele tatălui tinăTului.
5) Numele şi prenumele
mumei tin&rului.
6) Să se arte numărulii
ce a trasii tioărulă.
1) Să se arete numărulă

frațilorii şi surorilorii.

8) Să se arcte numele și

prenumele fraţilor și suro=

riloră şi data nascerii lori.

Nol sub-semnaţii 1)

părinți ai tineriloră supuşi la chiămare

Certificămu că numitul 2)

născuti la 3)

11) Să se arte numele și

fiulu fostului 4)

şi all fostei 5)

pe lista de tagere la No.
sortă

a concura

inscrissil

6) și hotărâtă de

la formarea, contingentului

classei 18..... n'are frate mai in verstă de câți
dânsulu şi că dânsulii este cell mai in vârstă
din
7) copil orfani, ca şi densulă, de tată
şi de mumă,
adică: 8)

9) Numele communei rurale saii urbane unde s'a
liberatii certifieatulii,
10) Data dillei când s'a,
liberatii certificatulii.

prenumele persânei după ce-

sau

carii find chiămaţi suntă încă in serviciă :

şi carii sunit

Făcutu la 9)

acum
la 10)

după cererea

rerea căreeas'a liberatii certificatulă şi in ce qualitate
"Jia cerutii acea personă.
12) Semnătura cellorii trei

in vieţă,,

D-lui 11)

12)

părinți de familie saii declarația că nu sei să serie.
13) Semnătura personei
care a reclamatii certifica-

13)

tul] sai declaraţia că nu
scie să serie.

Aprobati de noi primaruli communet.

ia

la

Văduti de sub-prefectulu plăşei.
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PLASSA
COMMUNA
a

Decisia din 24 lanuarii 1867.
Piti
a
iii anii
ÎI

Nota. Primarii vorii ajuta
la trebuință pe părinții de
familie la redacţia acestui
certifieaţi.
1) Să se arcte deea are

dreptii la scutire

ea fiii u-

nieii saii ea cellii mai în vârstă dintre fii.
2) Numele,

3) Numele

trei pă-

allă unei femei actualii văduvă
legii recrutatiei, $ 4).

(art. 33 all

Noi sub-semnaţii 2)

părinții ai tineriloră supuși la, chiimare, sai

şi prenumele

6) Să se arcte numărulii
ce a trasii tin&rulii.
7) Să se arcte dea

oste

fii unici saii fiii mai în vârstă,

8) Numele de familie
prenumele mumei.

Certificămu că numitului 3)
născuți la 4)
fiulu fostului 5)

10) Data dillei când
liberatii certifieatulii,

tingentului classei 18,.,
1. Este 7)

allă D-ei 8)

văduva, numitului 5)
D-lui 3)

și

2. Că D-ei 8)

tatălu

este totu

văduvă.

Făcutii la 9)

la 10)
după cererea

s'a

11) Să se arete numele
și prenumele personei după
cererea, căreea s'a liberatii
certificatul și in ce qualitate ?lii-a ceruti acea pers6nă.

D-lvi 11)

12) Semnătura celloră trei
saii desă serie.
pers6nei
certifica-

saii declarația

in-

scrisii pe lista, de tragere la No.
6) şi
hotărâtii de sârtă a concura la formarea con-

9) Numirea communei ruzale saii urbane unde s'a
liberată certifieatuli,

tulă

spre a stabili drepturile

de scutire a unui tinării ca 1)

carii dind chiămaţi sunti incă in serviciu:

tinărului.
4) Data, nascerii selle.
5) Prenumele tatălui tînărului.

părinți de familiă
claraţia, că nu sciii
13) Semnătura
care a reclamatii

ROC,

Certificatulii a trei părinţi de familiă domi-

ciliaţi in commună

prenumele și

domiciliulii cellori
vinți de familie,

A

12)
13)

că nu

scie să serie.

Aprobat de noi primarulii communei.
La

la

Văduti de sub-prefectulii plăsei.
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Notă. Primarii vorii adjuta la trebuință pe părinții
de familie la, redacţia acestui certificati.

1)

Să se arete deca are

dreptii la scutire ea nepotii
unici saii cellii maj in vârstă,
dintre nepoți.

2) Numele, prenumele și
domiciliul cellorii trei pă-

rinți de familie,

Certificatul a trei părinți de familie domiciliaţi in commună spre a stabili drepturile
de scutire a unui tinăru, ca 1)
alu unei femei actualii văduvă
legii recrutaţiei, $ 4).

(art. 33 alle

Noi sub-semnaţii 2)

părinți ai tineriloră supuşi la chiămare sau
carii fiind chiămaţi suntii încă in servicii.

3) Numele şi prenumele
tinărului,
4) Data nascerii selle.
5) Să se arete numtruli
ce a trasii tinărulii.
6) Prenumele şi numele
de familie allii v&duvei.
7) Numele şi prenumele
moșului tinărului,

8) Numele communei rurale sai mrbane unde s'a
liberati certificatulii.
9) Data dillei când s'a
liberată certifieatulii.
10) Să se arete numele
şi prenumele persânei după
cererea căreea s'a liberati

Cerţificămu că numitului 3)
născuti la 4)

inscrissă pe lista de tragere la No.
5) şi hotărâți de sârtă a concura la formarea
contingentului classei 18..

este 1)

alu D-nei 6)

văduva,
moşulit D-lui 3)

mare nici fiu, nici ginere și este toti văduvă,

la 9)

Făcuti la 8)

după cererea D-lui

certificatul și in ce quali-

tate "lă-a cerută acea personă.
11)
Semnătura cellorii

trei

11)

părinți de familie saii

declaraţiunea că nu scii să

serie.

12) Semnătura persenei
care a cerutii certificatulii

saji declarația

să scrie,

C

că

nu scie

Aprobatii de noi primarulii communei
la
Vădutii de sub-prefectulu plășii.

18

10)

484
DISTRICTULU

MobELi

D

PLASSA a
COMMUNA
———

Decisia
dinu
24 Ianuarii 1867
a
1£6/
În

Nota. Primarii vorii adjuta la trebuință pe părinții

de familie 1a redacţia aces-

tul certificati.
1) Să se arete deea are

dreptulii la scutire

ca fiii

unicii sait celli mai in vârstă dintre fii,

2) Numele, prenumele și
domiciliulii cellori trei pă-

rinți de familie.

„Gertificatulii a trei părinţi de familie domiciliaţi in commună spre a, stabili drepturile

de scutire a unui tinării ca 1)
allu unui tată orbi (art. 33 all legii
recruta-

ției, $ 4).

Noi sub-semnaţii 2)

părinți ai tineriloră supuși la chiămare sai
carii fiind chiămaţi suntii incă in servic
ii ;

3) Numele și prenumele
tin&ruluj.
4) Data nascerii selle.
5) Să se arâte număruli
ce a trasi tînărulii.
6) Numele
tatălui.

și prenumele

Certificămii că n umituli 3)

născuti la, 4)
inscrissii pe lista, de tragere la
No.
5) şi hotărătii de sortă spre a concura
la formarea, contingentului classei 18
2
Este 1)
allu D-lui 6)
cu desăvârşire orbi.

7) Numele commune rurale saii urbane unde sa
liberatii certificatulii.
8) Să se arcte data,

9) Să se arcte numele și

prenumele pers6nei după ce-

rerea căreea sa liberatii
certificatulii și in ce qualitate "lă-a cerutii acea pers6nă,.

Făcuti la 7)

la 8)
după cererea,

D-lui 9)

10)
Semnătura
cellorii
trei părinți de familie sai

10)

declarațiunea că nu sei să,
serie.

11) Semnătura persânei
care a ceruti certificatuli

sai declarația

să serie.

că

nu seie

11)

Aprobatii de noi primarulii communei.
La,

, la

Vedută de sub-pretectulii plăşit.

18

485

DISTRICFULU
PLASSA

Modeli E

COMMUNA——

Notă. Primarii vorii adjuta la trebuință pe părinții
de familie, la, redacţia acestui certificati.
1) Să se arete deca are
dreptul la scutire ea nepotii
unică sai ca celli mai in

vârsta dintre nepoți.

2) Numele, prenumele și
domiciliulit celloră trei părinţi de familie.
3) Numele şi prenumele
tintrului,
4) Data nascerei selle.
5) Să se arete numărulă
ce a trasi tintrulă.
6) Numele
moșului.

Certificată a trei părinți de familie domiciliaţi in commună spre a “stabili drepturile de
scutire a unui tinări ca 1)

ali unui tată orbi, (art. 33 allu legii
recrutaţiei, $ 4).
Noi sub- -semnaţii 2)
părinti al tinerilori supuși la chiămare
carii fiind

sati

chiămaţi suntu incă in serviciul.

Certificămit că numitulii

născutii la 4)

3)

» inscrissu pe lista

tragerii la, No.
5) şi hotărâți de sortă
a concura, la, formarea contingentului clas-

sei 18

,

Este

1)

şi prenumele

alu D-lui 6)

care este cu desăvârşire

7) Numele communei rurale sai urbane unde s'a iberatii certificatulit.
8) Data gillei când s'a liverată certifieatulă,
9) Să se arete numele
şi prenumele persnei după
cererea căreea s'a liberatit

certificatuli

Deeisia din 24 lanuariii 1867

orbi Şi pare nici fiii nici ginere,
Făcutii la 7)
la 8)

după cererea D-lui 9)

și in ce qua-

litate 'lii-a cerutii acea perS6nă.
10) Semnătura acellorii

10)

trei părinți de familie saii
declaraţiunea că nu sciii să

serie.
11) Semnătura personei
care a ceruti certificatulii,
saii declaraţiunea că nu scie
să serie.

11)

Aprobatii de noi primarulă communei.
La

„ la

Văduti de sub-prefectulă plășii

18
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Notă. Primarii vori adjuta, la trebuință pe părinţii de familiă la, redacția, acestui certificată.
1) Să se axâte deea acesta este fiii unieii sai: cellă
mai in vârstă dintre fi.
2) Numele, prenumele

Certificatul a trei părinţi de familiă
domi-

ciliați in commună

(art. 33 allă legii recruțaţiet, $ 4).

și

părinți al tinerilorii supuși la chiămare” sai

xinți de familie.

5) Să se arâtte numărulă
ce a trasă tîn&rulă,
6) Numele
tatălui.

şi

prenumele

7) Data nascerii tatălui,

8) Numirea communei ru-

vale saji urbane unde
liberată certificatulă,

9) Data

dillei când

caril fiind chiămaţi suntu incă
Certificămii că numituli 3)

in servicii:

născulii la 4)
inscrissti pe lista de tragere la

NO... 5) şi hotărâtii de sortă spre
a concura la formarea contingentului classei
48
Este 1)
all D-lui 6)

care este in vârstă de şeptedeci anni, fiind născuți la 7)
Făcuti la 8)

sa,

sa

la, 9)

liberatii certifieatuli.
10) Să se arâte numele
și prenumele porsânei după
cererea căreea s'a liberată

după cererea D-lui 10)

certificatulii, şi in ce quali-

tate "i-a cerută acea pers6nă.
” 11) Semnătura, cellori
trei
părinţi de familie sai decl
a_

1)

raţiunea, că nu sciii să serie
,

12) Semnătura, persânei
cale a cerutii certificat
ulii
sai declarațiunea, că nu
scie
să serie.

anni

Noi sub-semnaţii 2)

domiciliulii cellorii trei pă-

3) Numele și prenumele
tînărului,
4) Data nascerii selle.

spre a stabili drepturile

de scutire a unul tinări ca 1)
alli unui tată de Ş 6pte-deci

12)

Aprobati de noi primarul commune
La,

«la

Vădutii de sub-prefectulii plăşi.

18
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Notă. Primarii vorii adjuta

Deoisia din 24 Tanuarii

1867

Certificatulii a, trei părinţi de familie domi-

la trebuință pe părinții de
familie la, redacţia acestui

ciliaţi in commună, spre a stabili drepturile de

certificati,
1) Să se arete deea acesta
este nepotiă unici saii cellii.
mai in vârstă dintre nepoți.

tată de şepte-deci anni (ari. 33 allu legei re-

2) Numele, prenumele și
domiciliul celloră trei pă-

zinţi de familie.

scutire a unui tinări, ca 1)
crutației, $ 4).

Noi sub-semnaţii 2)

părinți ai tinerilori supuşi la chiămare sai
carii fiind chiămaţi

3) Numele şi prenumele
tingrului.
4) Data nascerii selle.
5) Să se arâte numărulii
ce a trasi tinăruli.

sunti incă in servicii;

Certificămi că numitulu 3)
născuti la 4)

inscrissii la, No. 5)

si hotărâți de sortă a concura la, formarea

contingentului classei 18
6) Numele

şi prenumele

moșului.
7) Data, nascerii moşului,

- ali unui

Este 1)

,
alu D-lui 6)

care este in vârstă de

șepte-deci anni, fiindu născutu la, 7)
şi care nare nici fiii, nici ginere.

8) Numele communei rurale saii urbane unde s'a liberatii certifieatulii,

Făcutu la 8)

berată certificatulă.
10) Să se arte numele și
prenumele persânei după ceverea căreea s'a liberatii

D-lui 10)

la 9)

după cererea,

9) Data, dillei când s'ali-

certificatul și in ce cualtate

lii-a cerutii acea persână.
11) Semnătura cellorii trei
părinți de familie sati decla-

rația că uu sciii să serie.
12) Semnătura penrssnei

care a

cerutil

certificatul

saii declarația că nu scie să
serie,

11)
12)
Aprobati
La

de noi

primarulii communei
, la,

Văduti de sub-prefectuli plășii.

18
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RAI

părinţii de

“familie la redacția
certificati.

acestui

1) Numele , prenumele și

domiiliulii cellorăi

rinți de familie.

2) Numele

Decisia din 24 lanuarii 1867

AMARIEI

Notă, Primarii vorii adjuta,

la trebuinți pe

trei pă

şi prenumele

tinăruluj.
3) Data nascerii selle.
4) Prenumele tatălui.

umele și prenumele

mumei.
6) Să se arâte numărulii
ce a trasi tinăruli.

H

——————_

Certificatulii a trei părinţi de familie domiciliați in commună, spre a stabili drept
urile

de scutire a unui tinării ca fii allă
duoilea
dintre orfanii fără tată Şi fără mumă,

Nol sub-semnaţii, 1)

părinți ai tinerilor supuşi la chiămare, sati
carii fiindii chiămaţi, suniii incă in serviciă.

Certificămii că numitulă 2)
născuți la 3)

fiulă fostului 4)
şi allu fostei 5)
» inscrissii pe
lista tragerei la No. 6) şi hotărâtii
de sârtă
a concura la formarea contingentului
clas-

sei 18

7) Numele
fratelui mai
n&rului.

și prenumele
mare allă ti-

8) Să se arste dâca fratele cellii mai mare este orbi
sa neputineiosă.
9) Numele communei ru„vale sail irbane unde s'a ]iberatii certificatulă.
10) Data liberării cearti-

1. Este fratele următorii allă D-lui 7)
orfanii ca şi dânsul

de tată şi de mumă.

2. Nare altă frate mai mare de câţi ellu.
3. Fratele săii este cu desăvârşire 8)
Păcutu la 9)

ficatului.

11) Să se

arâte

la, 10)

numele

şi prenumele persânei după

după cererea, D-lui 11)

cererea, căreea s'a liberată
certificatulă şi în ce cualitate
"lă-a cerutii acea pers6nă.
12) Semnătura, cellori trei

12)

părinți de familie sai declarație că nu scit să serie.

13) Semnătura persânei
care a cerutii certificatulti
Sail declarația că nu scie
să serie.

13)

Aprobati de not primarulii communei,
La

, la

18

Vedutii de sub-prefectulii plăsii.
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DISTRICTBLU.
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MODELU

COMMUNA

:

Nota. Primarii vori adjuta
la trebuință pe părinții de

1

Decisia Cin
din =>
24 Januariii 1867
„Vecisla
Januari
250

acestui

Certificatulii a trei părinţi de familie domiciliați în commună spre a stabili drepturile
de scutire a unui tinării ca fii allă duoilea
allii unei femei actuali: văduvă.

1) Numele, prenumele și
domiciliulii cellorii trei părinți de familie.

părinţi ai tineriloriă supuși la, chiămare saii

familie la redacţia
certificati,

2) Numele şi prenumele
tinărului.
3) Data nascerii selle.

Noi sub-semnaţii !)
carii fiind chiămaţi suntu incă in serviciu ;
Certificămii că numitulii 2)
născuți la 3)

inscrissu pe lista, tragerii la No.

4) Să se arete numărulii
ce a trasi tinărulii.

4) şi hotărât de sârtă a, concura la formarea
contingentului classei 18

5) Numele şi prenumele
fratelui mai mare ali tin&rului.

1, Este fratele următori allu D-lui 5)
9. Rste ca şi fratele său cellă mai mare
fiă allu D-nei €)
care este toli văduvă şi mare alti fiu mai in

6) Numele

mumei

și

prenumele

văduve.

vârstă de câtu pe aceşlia arătaţi mai susu;
7) Să se artte deea fratele cellă mai mare este orbit
saii neputinciosit.
8) Numirea communei ruvale saii urbane unde s'a
liberată certifieatuli.

3. Fratele săi cellii mai
săverşire 7)

mare este cu de-

Făcută la 8)

la 9)

9) Data dillei când s'ali-

beratii certificatul.

10)

10) Să se arâte numele şi

prenumele persânei după cererea căreea s'a liberaţ cer-

tificatuli, și în ce cualitate

"i-a cerutii acea perscnă.
11) Semnătura cellorit trei

părinți de [amilie saii declarație că nu sciii să serie.

11)

12) Semnătura persânei
care a, cerutii certificatulii
saii declaraţia că nu scie să
serie,

12)
Aprobatii de noi primarulu communei
La

, la

Vădutii de sub-prefectuli plăşii

18
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Nota. Primari! voră adjuta,
la trebuință pe părinții de

familie

Certificatulă a trei părinți de
familie domiciliaţi in commună, spre a stabi
li drepturile de
scutire a unui tinări ca, nepotă
allă duoilea
ali unei femei actualii văduvă,

Ia, redacția, acestui

certifieatii,

1) Numele, prenumele și
domiciliul cellori trei părinţi de familie.

2) Numele

Noi sub-semnaţii 1)

părinţi ai tinerilor Supuși la chiă
mare sai
carii fiind chiămaţi sunti incă in
servicii;

și prenumele

tinărului,
3) Data nascerii

3

Certificămi că numituliă 2)

selle.

născută la 3)

inserissii pe lista irage-

4) Să se arste numerulii
ce a trasi tinărulă.

5) Numele

rii la No.. 4) şi hotărâtă de
sârta a concura la formarea contingentului
classei 18,....
1. Este feate următoră all D-lui
5);
2. Este ca şi fratele săi cellii mai
mare nepotă allii D-nei 6)

și prenumele

fratelui tinărului,
!
6) Numele şi prenumele
mâșei vEduve,.

7) Să se arte dea fratele cell mai mare este orbii
Sai neputinciosii.
8) Numele communei rurale saji urbane unde s'a
liberatit certifieatulă.
9) Data, dillei când s'a 1iberatii certificatuli.

care este toti văduvă şi mare nici
fii, nici
ginere, nicinepotii mai mare de câtu
pe acegtia arătaţi mai Susă :
3. Fratele sti cell mai mare este
cu de.

săverşire 7)

Făcută la 8)
la 9)

10) Să se arâte numele și

După cererea D-lui 10)

prenumele persnei după cererea căreea s'aliberatii cer-

tificatulii, și în ce cualitate

"li-a cerutii acea, persână.
11) Semnătura cellorii trei

11)

părinți de familie sa declaţia că nu sciii să serie.

12) Semnătura persânei
care a reclamatii certificatuli saii declarația că nu
scie să serie.

12)

Aprobată de noi primarul communei
La

la

Vedutii de sub-prefectulii plășii

18
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COMMUNA,
urcare

Notă. Primarii vorii adjuta la trebuinţă pe părinţii de

familie la redacţia acestui
certificată.
1) Orbii sait de șepte-deci
anni.
2) Numele, prenumele și
domiciliul cellorit trei păxinți de familie.
3) Numele şi prenumele
tin&rnlui.
4) Data nascerii șelle.
5) Să se arete numărulit
ce a trasă tînărul,
-

6) Numele şi prenumele
fratelui tinărului ceilă mai
mare.
1) Numele și prenumele
tatălui.
8) Să se arcte deca ta-

tălă este orbi saii de şepte-

deci de anni.
9) Să se arcte deea fratele cellii mai mare este orbit
sai neputineiosii.
10) Numirea communei rurale saii urbane unde s'a
liberatii certificatul.
11) Data liberării cestificatului.
12)
Să se arete numele

III
>=
——._—

Certificatuliu a, trei părinți de familie domiciliați în commună, spre a stabili drepturile
de scutire a unui tinărit ca, fiu allii duoilea
allu unui tată 1)

Noi sub-semnaţii 2)
părinți ai tinerilorii supuși la chiămare, sai
carii fiind chiămaţi suntii incă, in serviciu;
Certificămu că numitul 3)
născută la 4)

, inscrissii pe lista,
5) şi hotărătii de sorlă a

tragerii la No.
concura,

18

la formarea,

contingentului

classei

,
1. Este fratele următoru alu D-lui 6) ;

2, Este ca şi fratele său cellu mai mare
fiului D-lui 7)
care este 8)
şi nare
alți fil mai in vârstă de câtă pe aceştia, arătaţi mai susi;
3. Fratele
săvârşire 9)

săi cellii mai mare este cu de-

Făcuti la, 10)
la 11)
după cererea D-lui 12)

și prenumele personei după

cererea căreea, s'a, liberatii

certificatulii și in ce cualitate "lii-a cerută acea per-

snă.
13) Semnătura cellorii trei
părinți de familie saii declarație că nu sciii să serie.
14) Semnătura personei
care a cerutii certificatulii

sajii decJaraţie
să, serie.

că

13)
14)

nu scie

Aprobatu de noi primarulă communei
La,

la,

Vădută, de sub-pretectulii plăşii.
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1001

e
Ta
ae a
a a

Notă. Primarii vorii adju„ta la trebuință, pe părinții
de familie la redacţia acestui certifieată.

1) Orbiă

deci anni.

sai

de

șăpte-

2) Numele, prenumele Și do-

miciliulă eellorii trei părinți
de familie.
3) Numele și prenumele
tin&rului.
4) Data nascerii seâlle.
5) Să se arâte numărulă
ce a trasi tînărulii,
6)

Numele

şi prenumele

Certificatulă a trei părinți de familie domiciliaţi in commună spre a, stabili drepturile
de
scutire a unui tinărăca nepotă allă
duoilea

ali unui tată 1).

Noi sub-semnaţii, 2)
părinţi ai tineriloră Supuși la chiămare

carii fiind chiămaţi

7) Numele și prenumele
moșului,
8) Să se arte decă mo-

şuli este orbii sai de șâpte-

deci anni.

9) Să se arâte dâca fratele cell mai mare este orbi
sali neputineiosă.
10) Numele communei ruxale saii urbane unde sa
liberatii certificatul.
11) Data liberării certificatului.
12) Să se arste numele
și prenumele persone! după
cererea căreea s'a liberatii
certifieatulii și în ce cualitate 'lii-a cerutii acea, perS6nă.
13) Semnătura cellorii trei

sai

incă in serviciil ;

rii la No.
5) şi hotărâți de sârtă a
concura la formarea contingentul
ui classei

18

,
1. Este fratele următoră all D-luk 6)

?

2. Este ca şi fratele său cellă mai
mare

nepotul D-lui 7)

care este 8)

şi mare

nici ginere nici nepoți mai in vârst
ă de câtii
pe aceștia arbtaţi mai susii;
3. Fratele săi este cu desăvârşire
9)
Făcută la 10)
“la 11)
după cererea, D-lui 12)

13)

părinți de familie sati aeelaraţie că nu sciii să serie.
14) Semnătura persânei
a ceruti

sunt

Certilicămi că numitul 3)
născuți la 4)
inscrissii pe lista
trage

fratelui tinărului,

care

|

14)

certificatul

Sail declarația că nu scie
să scrie.
Aprobatii de noi primarulă communej
La

-

, la

Vădutii de sub-prefectuli plășii,

18
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DISTRICTULU
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Decisia din 24 Ianuarit 1867

COMMUNA

i
E
e)

Notă. Primarii vorii adjuta la trebuință pe părinţii

de familie la redacţia
cestui certificati.

a-

Certificatul

a trei părinți de familie domi-

ciliați in commună spre a stabili drepturile de
scutire a unui tinără

ca, mai in vârstă intre

duoi fraţi chiămaţi să facă parte din aceeaşi
tragere siş hotără fi amânduoi de sârtă a fi os-

taşi (art. *33 allii legel recrutației, $ 5).
1) Numele , prenumele și
domieiliulii celloră trei păzinţi de familie.
2) Numele și prenumele
tingrului.
3) Data nasceril selle.

Noi sub-semnaţii 1)

părinți al tinerilor

supuşi la chiămare. sai

carii fiind chiămaţi suntu incă in serviciu;
Certificămi că numitulă 2)

născuti la, 3)

inscrisi pe lista, tra-

4) Să se arcte numărulii
ce a trasi tinărulii.

gerii la No. 4) și hotărâți de sortă a concura la formarea, contingentului classei 18

5) Numele și prenumele
fratelui următorii alli tinărului.
6) Data nascerii fratelui
următorii.
7) Să se arâte numărulii
ce a trasii fratele următorii.
8) Numirea communei rurale sai urbane unde sa
Jiberatu certificatul.

Este fratele celli mai in vârstă allu D-lui 5)

9) Data

dilei

când

născutu la 6)
hotârâtii assemenea de sortă spre a fi
ostaşi la aceeași tragere sub No. 7)
la 8)

Făcutiu la 8)

sa

liberati certificatul.
10) Să se arcte numele
şi prenumele personei după
cererea căreea s'a liberatii

după cererea, D-lui 10)

certificatuli şi in ce cualitate
"lii-a cerutii acea persână.

11) Semnătura cellorii trei

părinţi de familie sai declarația că nu sciii să serie.

14)

12) Semnătura personei
care a cerutii certificatul

saii declarația că
să serie.”

nu seie

Aprobatiu de noi primarului communei
la

Văduti de sub-prefectuli plășii

18
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Notă. Primarii voră adjuta la trebuință pe părinţii de familie la redacţia acestui certificati,

Decisia din 24 lanuariă 1867

————_———

===

Certificatului a, trei părinţi de familie domiciliaţi in commună spre a stabili drepturile de
scutire a unui tintră ca avendi uni frate

sub steguri fiă sub ori-ce condiţie (dorobanţi

Şi grăniceri coprinși), afară de inlocuitori (ari.
33, $ 6 alli legei recrutaţiei).
1) Numele, prenumele și
domiciliul cellorii trei pă-

rinți de familie.
2) Numele
tin&rului.

și

prenumele

3) Data nascerii sell,

4) Să se arste numărul
ce a trasi tin&rulii.

Noi sub-semnaţii 1)

părinţi ai tineriloră supuși la chiămare sau
carii fiind chiămaţi suntii încă in servicii ;
Certificămi că numituli 2)

născutu la, 3)

inscrissii

pe lista tragerii la No. 4) şi hotărâtii

de săr-

tă a concura la formarea contingentului classei 18

5) Numele și prenumele
fratelui pe posiția căruia

tinărulă fondeză

î. Este fratele D-lui 5)

drepturile

sâlle.
6) Să se arete gradulii
acestui frate și eorpulii unde servă saii să se facă cu-

acum aflați 6)

|

noscutii decă este in dispo-

servicii, nu in qualitate de inlocuitori ci

ca angagiati voluntarii, reangăgiati, chiămatii sait
substituitorit.

ca 7)

nibilitate la vetra sea ca făcândii parte din contingentulii clasei. Să se arâte acestă elassă,
7) Să se arete dâcă este

in

şi

pe posiţia, căruia “ŞI fondeză reclamaţia ;
2.

«se.

Posiţia fie-căruia din fraţii domnului 2)

este, sub raportulii recrutaţiei, pre-

"495
URMARE

LA MODELU

N

cum se arstă in tabloului. următorii 8)
8) Să se arete în colâna
a 4-a pentru fie-care frate
arătată in tabloii, decă în
casulii când acesti frate a
satisfăcutii la legea recrutaţiei, a fostii liberatiă prin
numărulii ce a dobânditii sait
decă, fiind euprinsit in contingentă, a fosti apăratii și
in ce cualitate sai, cu alte
cuvinte, decăa fostii eonsiderată că a satisfăcutit la
chiămare,

9) Numirea comunei rurale

saii urbane unde sa liberatii certificatul.
10) Data illei când s'a
liberatii certifieatulii.
11) Să se arte numele
şi prenumele personei după
cererea căreea s'a liberatii
certificatul şi in ce cualitate 'lă-a cerutii acestă per-

Ps

Sa

A

|=

sl

39

az

Ss:

şa=

lașzi

2 snla

As

=

Das

Î

a3a

|S

&

>

a

9
3:

Se

Sa
a
DE

8

|săs

12)

Semnăturile

declaraţia
serie,

13)

că

nu

Dios

Semnătura

le

5iz

Ș

Sase

Po
4

e

2

Făcutu la, 9)

la 10)

după cererea D-lui 11)

19)

sai

să

persnei

care a cerutii certificatulii
sai declaraţia că nu scie
să serie.
,
A) In easulă când frații
arii fi din mai multe căssătorii şi ari avea nume de

13)

Aprobatii de noi primarulu communei

familie diferite, să se arste
aceste

nume.

”

a

sa
n
2

22

cellorii

sciit

£_—

|ăteg

sonă.

trei părinţi de familie

.

les3s

DD
a
E
=>

La

la,

18

Vădutu de sub-prefectulu plăşii.

32

496
DISTRICTULU___

MODELU

PLASSA____

COMMUNA
>=

Notă. Primarii

.

ad-

pe părin-

ți de familie la redacţiaacestul certificată.
1) Să se arâte dâea

os-

vitate,

sa

taşulii este mortă,

Decisia din 24 Ianuarii 1867

e

vori

juta la treubință

0,

in aeţi-

saii reformaţi,

Certificatulă a ret păriați de familie domiliaţi in communi spre a stabili drepturile

de scutire a unui tinără, ca frate allii unut
0s-

taşi () (art. 33 din legea recrutaţiel, $ 7).

prenumărat in retragere pentru răni dobândite în serviciii comandati,

saii pentru

vre-uă infirmitate dobândită

in servicii.

2) Numele, prenumele și
domieiliulă cellori trei părinți de familie.
3) Numele şi prenumele
tinărului.
4) Data nascerii sslle.
5) Să

se arâte numărulii

ca a trasii tinărulă,
6) Numele

și

prenumele

fratelui pe a căruia posiție
tingrulă "și fondeză drep-

turile.
7) Să se arâte qâea acesti frate a murită in aetivitate de servicii. sait a

fostă reformată, sai prenu-

Noi sub-semnaţii 2)
părinţi al tinerilorii Supuşi la chiămare
carii fiind chiămaţi sunţă incă
Certificămă că numitul 3)
născută la 4)

in

sai

serviciă
*

inscrissii pe lista tragerii la No.

şi hotărâtii de sortă a concura la formarea,5)

contingentului classei 18
1. Este fratele D-luf 6)

» Şi pe posiţia căruia
"ŞI fond6ză reclamaţia;
2. Posiţia fie-căruia din frați! D-lui 3.
sub raportulă recrutației, este precum se

măratii in retragere pentru
- răni dobândite intr'unii ser-

e IAR RR

PE
EA 5
PE e

ai

„Yicii comandati, saii pentru
infirmităţi contractate in serviei.
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URMARE LA MOnELY O.

artă in tabloulii următorii 8)
8) Să se arete

in colâna

a 4-a pentru fie-care frate
ar&tatii in tabloi în easulii

a

7

când acesti frate a satisfăcutii la legea recrutaţiei,

| 22
Bar

numărul ce a dobânditi,
saii dâca a fostă scutiti şi

| “£

deca a fostii

liberatii prin

75
32

[az

25 3

RSR)
[8 >

RI

Bă

a

[<3 | Ec
uz
250|
săto li cz

se

pentru care, mativii, sai, in
fine, dsca, fiind cuprinsi in

2

2 | ss
Di

Z
2

35aă
a

|

a
|

Ş

contingentii a fostii aptratii
și în ce cualitate, sai cu
alte cuvinte,

|
|

dâca a fostii

considerații că a satisfăcută
la chiămare.

9. Numirea, communei ru-

Făcuti la 9)

ale saii urbane unde s'a
liberatii certifieatuli.

la 10)

.

10. Data 'dillei când s'a

:

liberatii certifieatulă,

11. Să se arâte numele

după cererea D-lut 11)

și prenumele persânei după
cererea căreea s'a liberatii
certifieatulii și in ce cuali-

:

:
'

tate 'lii-a cerutii acea pers0nă.

12)

12. Semnătura, cellorăi trei
părinți de familie saii declarația că nu sciii să scrie.

|

13. Semnătura personei
care a cerutii certificatulii

13)

sai declaraţia că nu scie
să serie.

A.

In cast

când fraţii

arii fi din mai multe căsătorii şi ară avea nume de
familie diferite să se arcte
aceste nume,
.

|

Aprobatii de noi primarulă communet
La,

la

Vedutii de sub-prefectuli plășii.
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Decisiune ministerială

privitore la certificate de presență sub
drapelă,

Ministerulii de resbelit intempină ades
ea cereri de a libera certificate
prin carii să se constate presenta cul-v
a sub drapeli sai aflarea, sea in
reservă,
Pentru inlesnirea tuturorii, se decide ca
assemenea certificate pe viitoră să se liberede de corpuri pentr
u cei sub drapelu, şi bataliânele de
miliții, pentru cei in reservă, după mode
lele aci alăturate. Certificatele
acestea, avândi de scopii a servi Şi
tinerilor inscrişi şi căduţi la sorți
ce
ai frați sati rude sub drapelii, sai in
reservă, se pune in vedere D-loră
şefi de corpuri şi Dataliâne de miliții
ca să satisfacă indată la tote cererile ce li sari face, şi celli mal tărdiu
in 48 ore de la primirea cererit,
REGIMENTULU

BATALIONULU.
COMPANIA SAU ESCADRONU

Certificat de presenţă sub drapel.

n Numele și prenumele

nilitarului.

2) Se va

arăta una

din

următorele privitre posiţiu-

nei militaruluj:

a) Reerutiă din elassa annului.....din distrietulii, plassa, şi communa;
b) Inlocuitoră allă D-lui

din elassa, distrietulă, plas-

sa Ș comuna;
tarii di
c)
Angajată voluntară din
distric
tulii,
plasa și com.
Muma
d) Reangageatii;
e) fagisti;
„au

d esertor
3) i,.
Presentă
4)

Se

va

la corpă saii

indiea

data

litere.

în

Consiliulii de administraţie alli........... cer-

“Rnă
pa
tilică
căn numitulii
Ama

“

Ş

D-lui... amaanetentennae ammeŞi allă D-

născută la annulă....caee,

Plassa,....eaeeeesee communa,
muonnneaa moeee metru
i
MEU sase Milm. milim părupăruli
lă..
....
sprincenile............. Ochi... eee. „„fruntea,........
..

ia,

nasul, „a... Cura... facia, ace
nucee obra-

A IL PPR semne pariiculare,............
. pro2;
fessi
i
unea mennaanneeenaanaaea :servăa in cualitate
de 2)
a
eee a fostă priimiti la, corpit sub
drapel la... ceea şi Sa inscrisi in
reSiStrulii matriculă sub No...... şi este 3).
..

are dreptulii a se trece in reservă 1a,...........
.

coco

eee

eoeeeaacasee 4) oana nene ensoeencoannns
reesoaua ..

OBSERVAȚIUNI ESENȚIALI
In nici

uni

casă aceste

certificate nu potii fi adăo-

gate

saii rase;

sătură trebue

bată.

ori-ce

ră-

să fiă apro-

,

,

Membrii consiliului administraţie.
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DIVISIA

TERRITORIALĂ

:

BRIGADA

BATALIONULU MILIŢIILORU DISTRICTULUI.

Certificatii de aflare în reservă

1) Numele și prenumele omului ce pârtă acestii certificati.
2) Se va artta decă este
reerutii, decă este inlocuitori
allă vre-unui recrutii sait
nilitară in congeaii ilimitatii
(se va inscrie una din celle
mai susi ar&tate), adecă:

Comandantuli! batalionului de miliții alu
judeţului.............. eaece
Certifică că D. În enneeceeeeeeeeeeeoerees
DU. nenea
acane eee

născută la annulu,.....,..
Plassa....
men neeeeeeeese communa
talia........... metre...

TUL, nene ceeeee sprincenile
fruntea,.......... Dasulu...4.. Ura... facia......

obradulii..........

1, Recrutii din elassa annului........ districtul. „ea annneaee
plassa-.
Înloeuitorii all D-lui...
aceeaeasaca ss recrutati din classa
annului........ distrietulit..........
Plassa,...mi eee communa
3. Soldată (sai gradatii)
din regimentulă........ in €on=
gedii ilimitati.
3) Se va indica data tre-

cere! în miliții, in litere.

semne particulare an oneaneeai profesiunea2)..........
este inscrissu in contrdlele reserveia judeţu-

Iul. ana şi domiciliaţă in communa.....eueeeee
judetţulă............. 1) EECE PRR
anenaeea nea şi va trece in miliții la annulă 3)........
Făcutu la... enceceneeee

Comandantulu bațalionului........ ceeace reeeeee
Certificarea primăriei locale.
4) Numele primarului.
5) Când
primarul
va

crede cuviinciosii pentru convingerea sea că trebue atestațiunea a 2 persâne cunoscute, atunci "i inscrie pe acesti martori in certifieatit
și sub-serissii impreună.
6) In easulii când omulii
va fi in detenţiune pentru

ver-uă afacere ore-eare se
„Xa nota și acâsta.

Noi sub-semnatulă 4) primarii alti commuDei... din judeţul... ua. Plassa...sceee-.
certifică 5) Că Duane „cuprinsă in certificatulu de mat susu allă D. comanâantu all
batalionului miliţiilorii districtului... locuesce în COMUNA... ceea uanaauu 6)
Făcutit lacune
ae reee aenoaaee
Primarulă. ec... eoeeseaeereee

REGULAMENTU
PRIVITORU LA INSCRIEREA DE
BUNA VOIE IN SERVICIULU ARMATEI !)
——————

(1865)
Art. 2. Pentru a putea fi inscrissii
(ună

voluntarii) trebue să implin&scă condiţiile cezute prin art. 66 ali
legei din 5 Decembre 1864, adecă:
1) Să aibă vârsta de 17 annt cellii puci
nu şi 30 cell: multă.
2) Să nu fă nici insurat, nici vădu
vă cu copii.
3) Să se bucure de drepturile sâlle civil
e.
4) Să aibă uni certificati de bună
moralitate liberată

communei.

de primarulă

REGULAMENTU
ASSUPRA

ORGANISĂRIJ

RESERVvAaRi

—— n

(186

9)

MAJORU COMANDANT ALLĂ BATA
LIONULUI DISTRICTULUI

Art, 46. In tâtţe casurile, autorități
le municipale precum şi officiării
de dorobanţi vori priveghia ca
milit
ărit in reservă, saii când

“vină de la,

1) Acesti regulamenti este în legăt
ură cu legea, recrutărei armatej,

a e
Pe
00 ATP
pa

de la diua hotărâtă pentru sosir
ea, sea, prin foea de
drumiă.
Art. 16. Cu tdte acestea, dâcă, in
acestu tempi el, omulii de rese
rvă,
va intempla să cadă bolnavă sat
intârdierea sea va proveni din veriuă impregiurare independinte
de voinţa lui, este datori a face
cunnoscuță
primarului communei, care va ingri
ji ală porni la tempi şi a com
munica şefului companiet pentru care
era destinatii, motivuli intârdierii.

Mae

E? Art, 15. Se va cons

idera ca desertorii totii militaru
lă trecută in reservă, care, după pornirea sea,
de la corpi, nu va sosi la locu
lă destinației selle 15 dille

iii

SOSIREA OAMENILORU DE RESERVĂ

501

corpurile lori, sati când schimbă reşedinta, să se ducă fie-care la destinaţia, sea.
MILITARII IN RESERVĂ CARII CERU A INTRA IN ARMATA ACTIVĂ

Art. 48. Militaruli in reservă care, neavând midlocii de existență,
ar cere să se intrcă in armata, activă, va, trebui să adreseze cererea sea
prin, intermediarul primarului communei, comandantului companiei selle.
CHIĂMĂRILE RESERVEI PENTRU A REINTRA IN ARMATA PERMANENTĂ

a

Art. 58. Indată ce 6menii din reservă aii fostii insciințaţi prin căpitanii companiiloră că reservele suntii rechiămate, ai a se presinta in 48
ore după ce primarii respectivi le-ai notificat chiămarea la comandantul companiei,
CONGEDIURI DE REFORMĂ

Art. 64. In casu de morte a unul militară aflată in reservă, căpita“nulă companiei va dressa actit prin primăria communei și "li va, inainta
majorului,
000INONNACz——
=

REGULAMENTU
PENTRU

CHIĂMĂRILE

PERIODICE

ALLE RESERVEI

ARMATEI

(1865)
Art,

8.

Ordinulu pentru chiămarea Gmeniloră din reservă la revistă

se va notifica de către comandantulii depositului , prin midlocirea

admi-

nistraţiei, taturorii primarilori carii vori fi datori ali notifica tuturori
Gmeniloru din reservă ce locuesci in commună.
Primarii voru fi datori a trămite ofiiciărului revisuitoră liste de ab-

senți in carii se vori arăta, sub a lorii răspundere, causele lipseloru.
2000000000
————

REGULAMENTU
ASSUPRA

SERVICIULUI ŞI INSTRUCŢIEI DOROBANȚILORU
SERVICIULU ACTIVU ALLU STATULUI

(186

IN

5)

„Art, 3. Primarii assigură exactitatea, venirii dorobanţilorii in activitate
ȘI conservarea muniției şi equipamentului

pe tempulu cât

se află in

502

Teservă,

netolerândii pe dorobanţi in acesti temp
ă a se servicu densele,
ci când pl6că pentru unii servicii comandaţii
sal
exerciţiă.
Art, 4. La casii de concentrare fără
i, primarii veghiază ca dorobanţii să pornâscă indată la centrurile rândi
de adunare ce comandanții trebue să hotărască duă-

dată cu communicarea, ordinului de conce
ntrare,
Art. 5. Instrucţia, militară a dorobanțil
ori in activiţate se face pe la
cen irurile de adunare; instrucţia celloriă
ce şediu pe la casele lori se face
Duminica prin commune numai ? ore.
C omandantuli dorobanţilori este datori
i a numi in fie-care commună
unii dorobanţii care să facă funcţia, de
instructorii.
Primarii vori veghia la executarea, prog
ramei şi, in casii de abatere,
intervinit şi faci cunnoscutii comandantulu
i de dorobanţi.
00000

REGULAMENTU
PENTRU

CHIĂMAREA

IN SERVICIU A DOROBANŢILORU
PEDESTRI ŞI CĂLĂRI
———

(1865)
Art. 3. Indată după

ce vaii terminati operaţiunile tragerii
şi Sai hotărâtu numerile ce ai să mergă in
armata, permanentă, sub-prefecțulii
fiecareea plăşi va face unii

tabloii in care va inscrie, după ordinulii
nume.
riloră trase, tinerii traşi la sorţi ce ai
rămasă, numărândui din noi. Pe

acestii tablou va figura uă col6nă
in care

lui fie-căruijune, numeruli ce a dobândit se va trece, in dreptulii numeă la tragerea la sorțulii generală.
Art. 6. In trei dille după afişare, fie-c
are june este liberi să declare
inscrissă la primărie dâca voesce să
servâscă intre dorobanţii călări sau
intre cei pedestri.
Art. '7. Primăria va, intocrni tabloul
de junii afişaţi, și in cinci dille de
la depunerea declaraţiunilori ?li
va inainta sub-prefectulur, ar&tândii,
prin col6ne deossebite, in dreptulii nume
lui fie-căruia, declaraţiunile lorii,
Şi dâca "i cunâsce cu midlâce
de a intreţâne caii singuri saă
nu, precum şi care este mai buni pentru
serviciulii călărescit.
Art. 13. Apreciarea putinţei de a se
equipa singuri se va face de consiliuli comm

unalii prin incheiăre de procesii-v
erbali, indată după depunerea declaraţiunii inscrișilori (con
formă art. 3 din acestil regulament
ii).
Decă junele inscr

issi. Sat părinții lui voră

arăta că maii midloce de a
se equipa singură, consiliuli communal
i va, judeca despre temeinicia
cuvintelorii ce % dă Şi va hotără de le
găsesce drepte saii nu.
Hotărârea se va menţiuna, in proceşulii
-verbalii ce se va incheia,
Art. 14. Junele ce nu sar mulţimi
pe hotărârea consiliului commu.
nei selle, va putea, reclama sub-prefec
tului contra ei şi acesta va numi
uă commissiune de trei primari
ai com munelorit vecine pentru a
cerceta
reclamaţiunea şi a hotără despre teme
inicia ei.
“
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In assemenea, casii communa, contra decisiunii căreea sa ridicați inserissulii, va delega; pe unulu din consiliarii săi pentru a susțâne incheiărea, consiliului inaintea acestei commissiuni care, după ce va judeca,
va face incheiăre dâca găsesce plângerea inscrissulul drâptă sai nu.

Art. 15. D6că reclamantulii nu Sar mulțumi nici pe acestă hotărâre,
se pote ridica, contra ei la prefectii care vă judeca (in consiliului permanentiu şi va statua, definitivi şi fâră altii recurs. de are dreptate sau nu,

dispunândii dâca junele trebue

să se echipeze

singuri

sai

trebue să

Cercetarea, acestori plângeri, atâtii inaintea, communelorii

câți şi a

cadă in sarcina, communei.
celloră-alte autorităţi indicate in articolii precedenţi, se

va face

de ur-

genţă şi cu preferinţă peste alte lucrări ce vorii avea la ordinea dilei.
Art. 16. Cursurile de scutiri,

substituțiuni

pentru dorobanţi totă ca şi pentru cei

chiămaţi

Şi inlocuiri
in

armata

se vorii face
permanentă,

după disposiţiunile şi de autorităţile indicate în legea recrutării armatel.
Art. 17. Sunti primiți dorobanti voluntari în activitate, de preferinţă
intre călări, cei ce vori face assemenea, cerere şi indeplinescii condițiu-

nile trebuitore pentru servicii,
In assemenea, casii suntii datori Wuă dată cu, cererea să presinte șsi
biletului că aii trasă la sorţi.
Art. 18. Tote celle-alte disposiţiuni alle legii de recrutare promulgată
la 5 Decembre annuli 1854, suntu aplicabile si la dorobanţi.
Art. 19. Toti ce este contrarii

acestui

regulamentii

este

şi vămâne

desființatii.

REGULAMENTU
PENTRU

CHIĂMAREA ŞI INSTRUCŢIUNEA GLOTELORU
(18

66:

Art. 1. Locuitorii communelori in vârstă de 17 până la 50 anni se
vorii aduna pentru a se deprinde la arme în tâte Duminttile.
Acestă deprindere va fi de trei orf, din carii una se va consacra ta
tragerea la semni.

Adunarea se va face la casa consiliului communalu, €ră când com-muna, va fi compusă din mal multe cătune carii suntil "prea departe de
casa consiliului communali, la locul cellii mat apropiati ce se va de'semna, de către instructori.
Art. 4. Adunarea Gmeniloră pe la punctele insemnate pentru a se de-

prinde la arme

este in sarcina, primarilori.

Art. 8. In generali tte communele se vori sili a posseda, unii omi
in commună care să cunâscă a bate toba sai cânta cu cornuliă,

Art, 9. Cumpărarea tobei sait a cornului precum şi intreţenerea loril
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se va prevedea prin budgetuli
fie-cărei commune.
primărie.
i

Ea se va păstra la

Art. 12. Generalii comandanț
i al divisiilori militare terr
itoriale hotărăscă diua chiămării. Prin
midloculii administraţier faci
cunoscutii acesta tuturorii primariloră.

REGULAMENTU
ASSUPRA

SERVICIULUI GRĂNICERILORU

[1869)
INTRAREA SCHIMBURI
LORU

IN PICHETE

Art. 47. De se va intâmpla
ca ver-ună soldatii să fi lips
ită dela rând
din causă de bolă, acesta, e
datorii

tulu primarului atestândit bâla
.

Şefulă postului luân

a trămite şefului de posti
certifica-

dii un assemenea acță "li pres
intă officiărului de
săptămână, când va veni in visi
tația pichetului Spre a justific
a absenţa.
DISPOSIŢII PARTICULARE FRO
NTIEREI MUNTELUI

DESPRE

MIDLOACELE

DE COMUNICAŢIUNE

INTRE PICHETE

ŞI DILELE DE LUCR

U
Art. 103). Pe totă linia fron
tierii şi de la unit pichetii
la
altu
stabili ună drumii de communica
l se va
ţiu

ne care”, după natura, localităţilo
ră ,

communale.

1) A se combina articolul aces
ta cu art. 26 din legea, pent
in aceşti codi communalii, mai
ru drumuri trecută,
ia vale.

REGULAMENTU

.

ASSUPRA

:

SERVICIULUI MILIŢIILORU
(1870)
DISPOSIŢII

GENERALE

Art. 3. Indatoririle miliţianiloră în totii tâmpuli aflării loriă in acâstă
categoriă suntu:

a) A face serviciulii ordinari in interiorulii communei unde suntii domiciliaţi;

d) A” face serviciulii pe tempulii concentrării lori la, exerciţii și inspecţii, afară din territoriultt communei, insă in circumscripţia judeţului;
c) A face serviciulă in corpuri mobile spre a secunda armata
la casu de resbelu in interiorulu ţ&rrei sai peste frontieră.
DESPRE

INSCRIEREA

activă

MILIŢIANILORU

Art. 4. Inscrierea, in registrele batalionelorii şi acellea alle companiilori a miliţianilori provenindi din casurile prevădute la art. 1, alin. 4,8

şi f, se reguleză după decisiunile consiliurilorii de revisie alle recrutăriti).
Inscrierile int&mplătore in cursulă annului, cuprinse in casurile art.
1, alin. c, d, e şi g, se faci de comandantulii "de companie, după ordinulii comandantului de batalioni

care raporteză

live despre trecerea in miliții a Gmenilorit ce

şi corpurilorit

respec-

ai aparțenutii spre

şterge din registrele lori.
Art. 5. Repartiția, miliţianilorii pe celle trei stări de chiămări

ai

se face

de comandantulii batalionului cu comandanții de companil, conformii
prescripţiunilorii regulamentului de faciă şi in intelegere cu primarii
respectivi ai communeloriă.

Art. 6. Inscrierile se voru face in registrele respective după categoria
fie-căruia (model A şi B).
Art. 7. Indată după incheiărea, operaţiuniloră recrutării,

consiliuli

de revisie trămite batalionului uă listă de toți tinerii carii suntii a face
parte din miliții. Batalionalii intocmesce bileie de modelii No. 1, miliții
nominale, le “inregistrâză in registrele sâlle matricule pe companii Şiş “le

trămite companiilorit spre a se da 6menilorii.
1) Primarii suntii membrii in consiliile de revisie. A se vedea art.41 din legea
recrutării armatei.
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Toţi tinerii presenţi in commun

face parte din miliții suntii dato ă hotărâți de consiliul de revisie a
ri a se presenta la comandanții
panii respectivi in termeni de
(5 dille de Ia, incheiarea şi fixa de comlori. Comandantul de compan
rea listeie le va libera biletuli de mili
ții primiti
de la, batalionii (modelii No. 1),
inscriânduwi în acellasti tempu
truli respectivi.
in regis:
.
Art 12. Primarit communelori.
, 6ră la oraşe ofliciărit stări
sunții datori a informa pe şefuli
t civile
companie! plăşel sai a despărți
rii, despre mortea, insurăt6rea,

văduvia ŞI strămutarea din
commună, despărțire sai oraşu, și venirea din
noii cu locuinţa in commună,
in despărțire
sai oraşă, a verl-unui individi
de parte bărbătâscă prin uă
listă (modelă
No. 2) şi comandantulii insciinț
eză

pe comandantul batalionului,
făcenaiă

amânduoi mutaţiile necessitate.

CONGEDIURI ŞI SCHIMBĂRI DE DOM
ICILIU
Art. 51. Miliţianuli este dato
ri a se presenta comandantulu
i com
niel localităţii unde se duce, inda
tă după sosirea sea acolo, ar&t paându'şi
biletul de voiă. In cast când
merge în altă comună de câtii
aceea de
reşedinţă a comandantului comp
aniei, arâtă primarului loca
lităţii biletului
Său, care transmite :nscrissti scir
e
rea omulul şi formalităţile ce port comandantulii companiei despre sosiă.
Art. 57. Indată după primirea,
talionului căruia este adressată, aceste insciințări, comandantulă bainsciintsză pe ofliciăruli de doro
şi pe autorităţile administrative
carit punu tâte midl6cele spre a'lă banţi
căuta.
Art. 62. Schimbările domiciliului
dintr”uă commună intr'alta alle
acel-

SERVICIULU ORDINARU

Art. 63. Serviciult ordinari all
patrule in interiorulii communei,
şi
nOpte pe un tâmpii maximumii
de 24
Art. 67. Serviciul ordinari este
rea este permisă dâcă locuitorulii
nu

rile sâlle personale ca miliţian
u.

liului communali.

milițianilorii consistă in guarde
şi
se imparte in serviciu de di şi
de
ore..
personalii, cu tote acestea inlocuiva pretinde a fi scutitii de indatori
-

Inlocuirea este supusă aprobări
i consi-

CONCENTRĂRI ORDINARE

4) Pentru exerciții in înterior
uli communej,

Art. 72. Pentru exerciţii de
deta

lii toţi milițianii sunfii conc
entrati:
n interiorulii communei, lă uă localitaţe
desemnată, uă-dată pentru toti.
Wa-una, de autoritatea, commun

ală in

Duminică saii di de serbătore, afară de unire cu cea militară, in fie-care
sărbătorile Pascilorii şi alle Crăciunului, annuli noi, sântulă George,
sântulă Dumitru, dillele onomastice alle Inălţimeloră lorii şi sărbătorile nați
unale de 24 Ianuarii, 8 ApriJiu, 10 Maiă,

|
Armele necessari! pentru exerciţii
se vori lua din depourile aflate la
commune sai! din acelle alle companii
lorii,
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Art. '75. Comandantul companiei va fixa orala care trebue a se incepe exercițiulu, după anno-tâmpi, şi va, prescrie prin ordinii lecţiile ce trebue a se Breda de instructori, conformii cu progresulii 6menilorit pe carii

" va impărti pe classe.
Disposiţiunile acestea trebuiesci afișate prini”unu programi la primărie şi la cancelaria companiel.
Art.'77. In toti tempulii exerciţiului precum şi pentru ordinile de
pedepse, ce vorii primi 6menii suntit datori a se supune ordinilorii ce

primescii. La casii când veri-uă pedepsă li “arii părea, injustii ordonată,
el vorii putea reclama, superiorilori
rectii după ce a executati pedepsa.

prin autoritatea communală sai di-

CONCENTRĂRI EXTRAORDINARE
a) Manevre şi inspecții generale.
Art. 85.

Ordinile de concentrare trebue dâte cu uă lună mai "nainte

şi transmise prin comandanții companiilorii respective autorităţilorii cominunale, spre a fi afişate in commună. Officiărilorii de miliții li se va communica acestea, prin adresse anume de către şefulii de pătalionia.
Art. 86. Pentru concentrarea 6meniloră la loculii de manevre, şeful
de batalionu, in ințelegere cu autoritatea administrativă locală si cu pri-

marii communeloră megieşite, se voriu ingriji ai quartirui intr” unii reionii
de 2 chilometre.

,

5) Pentru casă de rcsboiii.
Art, 1083. Decă numărulii tineriloră chiămaţi nu va cuprinde uă, stare intr6gă, atunci comandantulii companiei va, “procede la, alegerea celjorii ce chiamă in unire cu primarii communelorii respective, incependii
cu cel mai noul veniţi in miliții.
Art. 104. Orl-care ar fi starea din care face parte şi vechimea, sea in.

miliții, celui mai in vârstă dintre fraţi minori, orfani” de tată şi mumă 3
fiuli unicii, sai cellii mai mare din fii, saii, in lipsă de fii, nepotuli sait
cell mal mare dintre nepoţii unei văduve, a unul părinte orbi, sau a
unui bătrânii de 70 anni,
care din celle trei stări.

voril fi luaţi cei din u:mă,

la, chiămare, in fiă-

CONVOCAREA

Art. 1422. Pentru concentrările carit nu trecă peste 48 ore şi carii ati
de scopii manevre mici şi inspecții, comandantulii companiel, pe de uăparte afiseză la primăriă ordinulii convocării în care să se cuprindă, numele 6menilorii chiămaţi, loculă de adunare Și diua chiămării, eră pe de

alta pune a se ceti cu $ dile inainte la bisericile communelorii ordinuli
de convorcare.

Art. 123. Concentrările carii ai de scopii manevre mari sai inspecţi generale, afară din localitatea unde suni domiciliaţi Gmenii,

se faci

prin ordine de chiămare carii se publică la primăria, fi6-căreea commune
prin ingrijirea, autorităților communale. Ac6sta mai distribue şi ordinile
nominale fie-cărui militianii (modelă

No. 6). ce îi se transmită de către
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comandantul: companiei. Ordinile nomi
nale ce n'aii pututia fi distribuite
companiilori cu arăt

se inapoezi

area motivelori.

Modelii No. 2,

Art. 12 all regularhentuluf

]ucunnosciiNȚARE
NOI)

rr

reiarraaa

aaa

facemii cunnoscutii că Da

pen

nea atena nana

aaa aaaa a,

milițianu 2)
la annulă 18...... luna

diua,

DECISIUNEA
MINISTERULUI DE RESBEL
U RELATIVĂ LA INCEPERE
A
INSTRUCŢUNII MILITARE
A MILIŢIANILORU
—

ra

1) Aicizse va dice primară

all CONMmmm
UNreneeae
EĂ
naraeen
,
eoearee B&l OTĂCIATĂ allă
stării civile din communa, sait Cire
2) Aici se va artta dâca a murită,umscripțiunea, CORMURE...
saiitinsuratii, rămasii văduvii, dobân
unii copil și de ce sexii, a
ditii veri în communa sai despărțirea,
răsiti communa, sai despărțireveniti
communei, a păa commurei.

DISNIA

In oraşele Bucuresti, Iaşi, Crajova,
Galaţi, Ploesci, Severinii, Giurgiu,
Buzăi, Tergu-Vestei, Focşani și
Brăila, comandanții divisiilorii territoriale sai comandanții de piagiă
vorii lua ințelegere cu primarul
Oraşului pentru desemnarea localităţii
pentru exerciţii, și avendi in vedere
marele numări de miliţiani ce se
află in aceste localități, se va hotără
indată de către acestia, in ințellegere
de
cu comandantului de batalioni,
instructori atâtă de Oficiări câtă
si de celle-alte grade pentru instrucţia
miliţianilorit,
”
Orele de instrucţie, in communele
rurale, se vorii fixa de comandan
tulă companiei, conformiă art. 75
din regulamentiă, afişându-se printrunt
programii atâtă pe la primării câți
şi la mai multe respântii spre a
putea cundsce de toţi, 6ră in
se
communele urbane şi orașulii
Bucuresci, de
comandantulii de batalionă.

3,

(1870)

REGULAMENTU
PENTRU

CĂSATORIILE

MILITARILORU)'
——

(1870)
CĂSĂTORIA OFFICIARILORYU.

Art. 1. Officiării superiori se poti căsători fără altă restricţiune de
câtă a moralității (constatată cu certificati a viitoret consorte).
Art. 2. Officiării inferiori nu se voră putea căsători dâcă nu vorii avea,

gradulu de căpitani sau acella asimilati acestuia, sai 24 annl de vârstă
impliniţi.
Art. 38. Constatarea vârstei se va face prin extracte după

registrele

stărei civile, conformi disposiţiuniloră codicelui civilă , cuprinse in foile
matricule alle fie-cărui officiări.
Art. 4, Ofliciărulu ce ar voi să se căsătorâscă trebue să se adreseze
după erarchiă, spre a dobândi inscrissit permisiunea, ministerului de resbel:

Art. 5. Pe lengă fie-care cerere de căsătoriă se va inainta ministeruÎvi, impreună cu actele constatătore de vârsta ofliciărului:
1) Un certificati ar&tători de versta și loculu nascerii a viitorei cons6rte, numele şi prenumele său, acella ali părințilorii ei precum şi do-

miciliuli şi professiunea lori;
2) Unu 'certificatii care să constate buna educaţiune şi onorabilitatea
atâtu a viitârei consorte câti si a familiei sâle.
Cerlificatulii de sub No. 1 se va da de către primarulii communei.

Se pote primi insă in loculă certificatului primăriei unii certificati Iiberati din partea a ş6se cetăţiani domiciliați in suburbia unde ”şi are domiciliulă viitOfea consârtă șI familia sea, “fina şi acesta vidat de primarulă communei.
Certificatulă de sub No. 2 va fi liberatu de poliţia communală.
Art. 6. ViitGrea consârtă, părinţii acesteea, rudele saii tutorele ei vor
îi obligaţi să aducă ofiiciărulul ca dotă, când densulii are gradului de
căpitană, un veniti de 150 galbeni, 6ră când are uni gradi inferiori

acestuia, uni veniti de 300 galbent, asiguratii cu hypotecă intrun imabilusa unii capitali ce ar putea produce acesti veniti.
1) Acestă regulamenti

se trece in-extenso căcă

căsătoriile militarilorii, trebue
dânsuli suntă indeplinite.

primarii, spre

.a putea săvîrși

să aibă in vedere deeă disposiţiunile presctisse de
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Art, '7. Decă dota consisță intrunii
imobilă, părinții, rudele saii tutorele viitâre! consorte, vorii presinta,
ministerului unii actit legalisații
de
bribunalulii districtul

ui unde se află situati! imobilului, prin
care să arâte
că acelui imobilă sai parte din ellă până
la concurența venitului de 150
sail 300 galbeni, nu este afectatii
la nici uă hypotecă saii altă sarcină,
şi
că ast-felu sa trecutii in registru de
inscripțiuni pe numele ofliciărulut,
pentru. asigurarea mai susi menţiuna
tului veniti ce ?i sa constituită
dreptă dotă.
Art. 8. Deca dota, consistă intr'uă
sumă de bani carit se afluin mânile unei a treea pers6ne, părinţii,
rudele sai tutorele viitârel consârte
voră presinta ministerului pe lângă
actuli de imprumuti sai altii actii
prin care's'a incredințatii banii acele
i a treea personă, şi uă copiă legal
i.
sată de tribuualit după actul de hypo
tecă; in acestă copiă se va vedea
lămuritii că capitalulă producătorii
a intereselor de 150 sai 300 galbeni
este asigurati intrunit imobili de
uă valdre suficientă,
Se va adăoga pe lângă actuli de
hypotecă Şi ună acti estimatoră

legalisatu de tribunali, prin care să se
const
garantatu capitaluli are uă valdre sufic ate că imobiluli in care este
ientă pentru acoperirea, acestur
capitalu,
Art. 9. Când suma de bant ce se aduc
e ca dotă se află in păstrarea
părințilorii, rudeloră sait tutorelui
viitârei consârte, acestia suntii dator
i
a 0 asigura prin hypotecă in starea lori
propriă, şi d6ca, nu aii avere imobiliară saii avendi nu voescă a face
uă assemenea asigurare, suntit datori a da banii la uă a, treia pers6nă,
implinindă formalităţile prevădule
la art, 8.
Art. 10. Când summa de bani
ce se aduce ca dotă se primesce
de
indestrată, declaraţiunea de primire legal
isată de tribunalii trebue să fiă,
insogită de uă incredintare inscrissă daţă
de ofăciării pe ondrea sea, cum
că intr'adevări a primiti acea sumă
.
E
Art. îi. Trusoulă sai donaţ
iunile

ofliciărului, nu vorii intra, in fondul

tiunatu.

ce arii primi

viitrea

consortă a

sai capitalulii dotală mat susii men-

|
Art, 12. Părinții Sail rudele de
aprope alle officiărului (de. va avea)
,
vori fi țenuţi a presinta ministerul
ui unii acţii semnatii de dânşii,
prin
care să constate

că sai impliniță formalitățile de la art.
7, 8
Art. 13. La primirea, acestori certi
ficate șefului corpului
informațiunile putincidse asupra pers
ânei viitOrei consârte,
le va “nainta, ministerului, adăogândii
şi părerea sea asupra
sălorii,
Art. 14. Ministeruli

şi 9.
va lua tote
după care
acestei că-

va accorda

Sau va refusa căsătoria, după cum
formalităţile prescrisse mat susii voru
fi sai nu implinite.
Art, 15. Ofliciărulii care se va căsători
fără invoirea ministerului sai
acărui declarațiune pe ondrea sea se
va dovedi in urmă neadevărată, se
va
pedepsi conformă cu disposiţiunile codu
lui de justiţiă militară sau va,
perde gradul, conformă legii posiţiunii
oficiăriloră.
CĂSĂTORIA GRADELORU DE JOSU

Art. 16. Voia pentru căsătoria, gradelorii
de josii din armata permanentă și reserva ci se dă de către consiliuli
i de administraţiă, ali corpu
lui din care faci parte saii de către cei
cel represintă,

sii

Grănicerii, dorobanţi şi milițianii se poti căsători fără nici uă restrietiune, dâră suntit datori a, obtâne asemenea in condiţiunile de mai susă
voia şefului loriă.

Art. 17. Nici unii gradi de josii din armata, permanentă saii reserva,

ei nu se pote căsători “dâcă nu va avea 25 ani impliniţi.
Art, 18. Pie-care cerere va fi insocită de unii certificati dată de primăria,
communei, constatândă vârsta, locul nascerii, numele şi prenumele consortei viit6re, professiunea sea, aceea a părinţilor săi şi a domiciliului lor.
Acelaşii certificații va, arăta deca, consorta a, petrecută uă vi6ţă onestă și
carii Suntii midlâcele s€le pecuniare.
Art. 149. Consiliurile de administrație nu vori da permisiuni de căsătoriă de câtă la cellii multi duoi men! de companiă, escadronu sai bateriă din armata permaninte, 6ră la cei din reservă fără limită.
Art. 20. Viitdrele conssrte alle 6meniloră din armata permanentă sau

din reservă, irebue să justifice uă avere care 7 ar aduce uni veniti! an-

nuală de 18 galbeni.

DISPOSIŢIUNI

GENERALE

Art. 24. Disposiţiunile de mai susii se vor observa. fără prejudițiulir

formalităţilori ceruie de legea civilă pentru săvărşirea, căsătoriei.
Autoriiăţile civile şi eclesiastice suntă datâre, inainte de a proceda la
căsătoria militariloria”, a se asigura că disposițianile de mai susu Sai in-

deplinitii,

Art. 22.

Modelele de

certificatele prescrisse in acestii regulament

suntu celle următore:
MODELU

DE CERTIFICATU

ART. 5 AL

No.

a.

REGULAMENTULUI

Noi, primarulu 1... unecaeneeee certificămii că QOMRIŞGrA „mec nearenaruace
in etate de ani......... fica D-lui. ecenenaeee ŞI a D-Del nenea aenenaee a cărorii
professiune
„este născută in (loculii nascerii) si că actualmente? şi
are domiciliulu săi in...

MODELU DE CERTIFICATU No. 2
ART, 5 ALLU

REGULAMENTULUI.

Nol capul poliţiei din oraşuli............... districtul...
că domnis6ra......c cae Bica D-lui.

cură de uă bună educaţiune precum

Şi a D-nel.:.aa

aaa certificămă
nene

se hu-

şi de onorabilitate recunnoscută.

MODELU DE CERTIFICATU No. 3,
ART 5 ALLU REGULAMENTULUI
Noi sub-semnaţii cetăţiani, domiciliați in oraşulii........... suburbia.........
atestămu că domiişora..snceeneeanaee in etate de anl......... fiica D-lut........... şi a
D-ei aceea. este cunoscută in Oraşulu........-.. districtul... şi că părinții
D-sâlle si au actualmente domiciliulă în Oraşuli............ districtul...

Art. 23. Orl-ce disposițiuni anteridre, contrarii cellorii din regulamentul de faciă, suntii şi rămânii desființate.
ECC
OG DOD ear a

33

DECRETU
DIN

FEBRUARIU

1870 ASSUPRA

OFFICIARILORU

COMANDANȚI Al POMPIERILORU DIFERITELORU
ORAŞE
DIN ŢERRA

Art. 3. Nimeni nu pote fi trămisii comandanții allii pompie

rilorii unui
oraşiu de cătii in virtutea unet ordonanțe domnesci dată assupr
tului ministrului de resbelii, şi dâcă nu va fi consențimentulii a raporsăiă şi ce-

rerea primărie! respective.

Cererea acâsta trebuesce insogită de uni. angagiamenti
ă că officiă

rulă
va primi acellaşă tratamentii ca și acelii ce ar putea primi
in armată,
d'impreună şi cu tote prestațiunile in natură şi in bani.
d

LEGE
ASSUPRA

INSTRUCȚIUNEi!
——..

(18564)

DISPOSIŢIUNI GENERALE

Art. 1. Instrucţiunea se imparte in publică şi privată
.
Art, 2. Instrucţiunea publică se imparte in primară,
secundară şi su-

peridră.

Art, 3. Instrucţiunea, primară cuprinde: scâlele primar
e din commu-

nele rurale și urbane.

Art.
nariile,
Art.
sciințe
- Art.

|

|

4. Instrucţiunea secundară cuprinde: Iyceele, gymnasiile,
semiscdlele reali, de bele-arţi, profesiunali şi scolele secundare de
fete,
5. Instrucţiunea superidră va, cuprinde facultăţile de
litere, de
matematice şi fisice, de dreptă, de medicină.
6. Instrucţiunea primară elementară este obligătâre şi gratui
tă,

1) Primarii ai rolul importantă pentru a face, prin
ființa scoli, €ră mal cu s6mă de a face să se frecuente activitatea lori, a se inspre a nu rimănea in ignoranța in care se găsescii părinți!de toți copii săteniloră
lori.
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după cum
ege!).

se legiuesce la parteaI,

cap. II, secţiuneaI, din presenta

Art. 7. Corpulii invățătorii se imparte in patru grade:
1. Invăţători sai invătătore pentru scâlele primare rurale ;
2. Institutori saii institutrice pentru sc6lele primare urbane;
3. Profesori de scâle secundare;
4. Profesori de facultăţi.
Art. 8. Administraţiunea centrală, a instrucţiunii se esercită după re” gulele şi in marginile” mal josii prescrise:

a) De ministrulit instrucţiunii ;
5) De consiliulii permanenti allii instrucţiunii;
c) De consiliulă generali ali instrucţiunii.
DESPRE

ORGANISAȚIUNEA

INSTRUCŢIUNEI

Art. 31. Instrucţiunea, elementară este obligătâre pentru toţi copii

de

amenduoă secsele, incepândi de la optii până la duot-spre- -dece anni impliniţi al cetăţii.
Acâstă indatorire este impusă, sub penalităţile aici mai josu prescrisse,
părințilorii, tmtorilorii, stăpânilori, maestrilorii şi orl-cărel persâne ce ar
avea sub ingrijire uni copilii.
Copii, in etate de duol-spre-dece anni, la, punerea in lucrare a acestei
legi vori fi dispensaţi de învăţătura obligătore.
Art. 32. Instrucţiunea obligătâre va, cuprinde următsrele objecte de

studiii: cetireaşi scrierea, catechismulă, noţiuni de hygienă, de gramatică,
-de geografie, de istoria tărel, de drepți administrativă allă tărrei, celle

patru lucrări din aritmetică, sistema legală a măsurilorii şi a greutăţiloră.
Art. 33. Se apără de indatorirea, de a trămite pe copil la sc6la publică, ace: caril vorii dovedi că le dau invățătură a-casă sau in veri unii
institutii privatu.

Art. 34. Nu se pote lua unu copiii de la scolă mai ?nainte de aîi dobenditi din partea, invățătorului unit certificată de cunoscinţele cuprinse
in art. 32 de mat susă.

Art. 85. Nici uă causă impedicătore nu pote dispensa de indatorirea
instrucţiunei obligătâre impusă prin art. 32, de nu va fi judecată şi recunnoscută ca atare de consiliulii municipalii sati communalu.

Art. 36. Când părintele, tutorele sau stăpenulă va lăsa pe copil a
lipsi de la scâlă fără motivii legalii, şi nu X va trămite trei dile după avertismentulii ce va, primi de la, învățătorii, acesta sai revisoruli ori subrevisoruli: va insciința indată pe consiliulii locali allă communei, care
va supune pe părinte, tutore sau stăpenu, la uă amendă de duoă- deci pa-

rale la, oraşe şi dece parale la sate pentru fie-care di de lipsă.
Amenda se vă, plăti in bani sau in lucru pentru commună. In casii de
recidivă ea va fi induoită.
Art. 37. Nici unu maestru, industriaşu, arendaşi ori stăpenii, nu va

primi in serviciuli săi ună copili mat micii de duol- -spre-dece anni de
cât după ce ?i se va artta certificatulu de invăţățură, sub osândă de a
se suppune de către consiliul locali la uă amendă de una, sută lei şi la
1) A se vedea art. 31 și următorii.
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„indatorirea, de a, trămite şi a țenea pe copilii
in scâlă până la alli patruspre-decelea annil.

Art. 38. Amenda prescrissă prin articolele preced
enţi se va implini,
de va cere irebuința, prin autorităţile administrati
ve după cererea con.
siliului communali.
Art. 39. Tote amendele se voriă vărsa in cassa commu
nală in favârea

scâlei,
Art. 40. Preotulii communei saiă, in oraşii,
preotuli de suburbii, sai
autoritatea insărcinată cu tenerea, acteloriă civile,
va communica, in cea
Wânti

i lună a fie-cărui anni, invăţătorului respectivii uă
listă de toţi copii ocolului săi, carii ai impliniti, in acellii anni,
etatea de optă anni ;
in acea listă se va arăta numele copilului, satulă sai
oraşuli, suburbiulă,
numel
e familiei, annulii Şi diua, nascerei.

Ac6stă listă va servi invățătorului spre a ”i face cunoscuţi
pe copii carii
trebuescii a, fi adstre

nși la invăţătura obligată.
Art. 41. La fie-care trecere a revisorulul saii sub-re
visorului, se voră
examina aceste liste şi se vorii controla, măsurile
ce se voră fi luată.
Art. 42. Instrucţiunea,

obligătore

este in sarcina

Statulu

i întru toti
„ceea ce privesce: 1) Personalulii invățătorii, admistratori
i Şi domesticii ;
2)
Subvenţiunea

pentru materiali de scolă, cărți, chârtie,, ete.,
la copii
cei făra midldce; şi in sarcina communelorii, câtă
pentru locali, mobile

şi lemne de incălditi.

In casi când scâla ar avea

midl6ce proprii

provenite

din donaţiuni,
legaturi, etc., acelea vorii fi afectate la intrețânerea
scdlei, insă numai spre
a

communei uşurare de sarcinele ce ?i se impunii prin art,
precedente.
Art. 43. Commu

nele, indeplinindi sarcinile impuse lorii pentru
invățătura obligătore prin art. 42, vori putea să infiinţeze
scâle cu invăţături
maj intinse.
>

SCOALELE PRIMARE DE BĂEŢI DIN COMMUNELE

URBANE

Art, 44. In tote communele urbane se va stabili
câte una saii mai
multe scâle primare.
Art. 45. Scola primară a unei commune urbane
se va impărţi in trek
classe, fie-care de câte ună anni. Pentru fie-care
classă va fi câte ună invăţători titulară ; când numărului scolariloră va
îrece de cinci-deci in
classe, prisosulii va forma uă divisiune deosebită care
va îi incredintată
la ună invăţătorii divisiunariă.
ă
Art. 46. Se va regula treptatii ca numărul scolel
ori primare şi all
classelori lori să fiă in raport cu populațiunea fie-cării commu
ne.
In fie-care suburbie va, fi cellă pucini uă scâlă. Cu
tote acestea ministrulii instrucţiunii va putea, prin decisiune dată in forma,
determinată
prin art. 14, *) să permită ca duo suburbii pucini
populate să aibă uă
singură scâlă,
Art. 47. Institutorele classet superidre va avea indato
rirea executări!
legii pentru obligaţiunea impusă părinţiloră, tutoriloră
şi cellori-alți, de

a trămite pe copii la scâlă.

Art. 48. Institutoril vori ţenea, sc6lă in tote dille afară de
duminici

şi serbători duminicale saii națiunale.

1) Veqi textuli acestul articolă in notița de la art. 67.
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Art. 49. Vacanţii vorii fi: opt dille la Crăciunii,

cinci-spre-dece la

Pasce şi in tâtă luna Septembre.
Art. 50. Se voră țenea, duo esamene generale, unvli: in săptămâna
care precede stptămâna Patimilori, şi celli de allii duoilea in celle după

urmă dille alle lunei August, când se va face impărţire de premii.
Epoca examenilorii se va publica de mai "nainte. Assemenea se va publica şi resultatele loră prin jurnalul instrucţiunii publice.
Art. 51. Institutorit suntii datori a țenea, in cea mai bună regulă registrele şi catalogele prescrisse prin regulamente.
Art. 52. La finitulă annului scolarii, fie-care institutori va, face către
revisore unu raportii generali „despre starea şi trebuintele sc6lei.

Art. 53. Institutorii nu vorit permite in scolă alte câr ți de câtţii celle
autorisate de consiliulă permanenti ali instrucţiunii.
Aceste cărţi se vorii tipări in tipografia, Statului şi se vori vinde in

preciulit costului lori, mai multii beneficiulii

de care se face menţiune

la art. 18, ) de va fi casu.

Art. 54. Copii carii intra în scâlă se vorii inscrie intr'uni: registru
speciali. in care se va trece numele, prenumele, eţatea, religiunea, națiunalitatea şi locuinţa lori și a părinţilor, tutorilorit saii corespundenîilorii.

Ei vorii fi aduși de părinţii sau tutorii lori şi vori presenta, actulu de
nascere și certificati de altoiă saii dovadă că aji zăcut de versatil.

Copii carii nu suntii domiciliaţi in orașuli: unde
avea, unii corespundinte

sc află scola vorit

iin acel” orașul.

Art. 55. Nu se vori primi in scălă copil mat mici de ş6pte anni.
Art. 56. Institutorii voră aplica copiilozii numal pedepsele prevădute
prin regulamente speciale.
- Art. 57.

Fic-care instilutore va, raporta, muncipalităţit despre t6te lip-

sele materiaie alle scâlei.
Revisorele va stărui pentru indestularea lori şi, cerândii trebuinţă, va
raporta, ministrului.
Art. 58. Revisorele se va putea, adresa, şi de-a-dreptulu la municipalitate spre a! atrage atențiunea assupra ori- cărel neregularități sai trebuinţe ce Saru ivi.

Art. 59. In intelegere cu înstitutorele sait cu celle-alte autorități, municipalitatea va ineriji ca toţi copii ajunşi in etate de optă

anni

să intre

in sc6lă.
Art. 80.

Objectele de studiii alle scolelori primare, preste celle obli-

gătâre prescrisse prin art. 32, se vorit defige de ministeră in forma. determinată prin art. 14 ?).
SCOALELE

Art. 65.

Articolele

PRIMARE

DE

FETE

DE PRIN ORAŞE

45 până la 60 inclusivă suntii Wuă-potrivă aplica-

bile şi la sclele de fete de prin oraşe.
SCOALELE

PRIMARE

Art. 67. Ministrul

DE BĂEŢI

ŞI DE FETE

DIN

COMMUNELE

RURALE

instrucțiunei prin decisiune dată in forma pres-

1) Premii şi beneficii din vândarea cărțilorii admise prin concursii de eonsiliulii
instruețiunei.

2) Veţi notiţa de pe pagina ce urmedă acesteea.
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crissă la art. 14 1) assupra cererei a dugt
commune
milă a avea uă singură sc6lă.

va, putea să le per-

Art. '72. Comitatulă communalii şi sub-reviso
ruli vorii priveghia, ca
invăţătorulu, afară de vacanții, să nu țenă scâla
inchisă ori câtă de micii
ar fi numărulă copiilorii ce o ari frecuenta.
Art. '76. Disposiţiunile art. 50 până la 58 se
aplici şi la scâlele primare rurale,
DESPRE

COMITETELE

COMMUNALE

ŞI MUNICIPALE

DE INSTRUCŢIUNE

Art. 85. In fie-care commună, unde se află scâlă
primară, consiliulit
communali va fi comitati scolară.
Din acestii comitații va face parte şi unulu din
preoţii communei care
nu va fi invăţătorii la acea, scâlă, şi unul saii duol
notabili din commună desemnaţi de ministru,
Art, 87. Comitatuli scolarii va avea sub imedi
ata sea priveghiare
sc6la communală.

Ellii va face observaţiunile necessarii invăţătorului
commune, când
Sar abate de la datoriile sâlle, când nu ar țenea scâlă
pe totii tâmpulii

prescrissu, când ar avea purtare necuviinciosă
in commună saii când
S'ar arăta, in ori-ce modii nedemnă de misiunea, sea.
Decă aceste observaţiuni rămânii fără efecti, comita
tulii scolarii se va
adressa la revisorit spre a cere indreptare.
Art. 88. Localulii și lucrurile scâlei comunale
se aflu sub priveghiă-

rea şi răspunderea invățătorului şi comitatului scolarii.
Art. 89.

Comitatului ingrij

Art, 90.

Funcțiunea membrilorii comitatului

Art. 92.

Comitatele municipale vorii avea acell6şi
drepturi

esce ca toți copii să mergă la se6lă conformi reguleloră din acestă lege şi pronunţă penali
tăţile intensa prevădute.
scolari

i este gratuită şi
țene câți şi qualitatea lori de membri al consiliului
communali.
Art. 91. In tâte oraşele consiliulii municipali
, in raport cu scâlele
primare din acellii oraşii, va, fi comitată scolari.

communale, şi vorii esercita acellâşi atiribuţiuni.
DESPRE

SCOALELE

ca, şi celle

REALI

Art. 200, Municipalităţile, sail orr-ce altă
persână, potii fonda scgle
reale saii subvenţiuna pe cele existente.

Art. 205. Municipalităţile saii alte corpuri moral
e,

carit voră fonda şi
vorii intreț6nea scdle reale, potă intinde sai şi
a modifica programa după
midlocele ce aă.
Acesta se va face cu aprobarea, ministrului,
Art, 206. Unu regulamentii speciali va preve
dea mai pe largă la celle
relative la, aceste sesle.
1 lată coprinderea acestui articolă:

„Art. 14. Consiliuli va fi consultati, sub clausă
de nulitate, insă eu reserva,
dreptului de veto a]lă ministrului, assupra tuturo
ră chestiunilorăi relative Ja administraţiunea și direcțiunea instrucţiuni
Tote decisiurile ministrului,

i publice și private.
trecute prin consilii conformii disposițiunii
de susi,

vor purta formula „audindi pe eonsiliulii perma
ninte allii instrucţiunii.
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Art. 213. Municipalităţile oraşelorii vorii contribui spre a procura 10calulu, mobilele şi lemnele de incăldită alle scâlei.
Elle potă fonda assemenea şi stipendie.
Art. 218.

Municipalităţile oraşelorii vorii contribui spre a procura lo-

calulă sc6lei, mobile şi lemnele de incălditi.
Elle potii fonda assemenea şi stipendie.
Art. 219. Se va prevedea prin regulamentele speciale la executarea
disposiţiuniloră de ma! susii relativi la scdlele de agricultură, de industrie şi commerciu,
DESPRE

FONDAREA

DE STIPENDIE

PENTRU

SCOALELE

Art. 338. Parlicularii, precum şi municipalităţile

DIN SREINĂTATE

şi veri-ce alte cor-

puri, potir assemenea să fondeze stipendie in favorea, desvoltării instrucțiunil. In casi când acestea vori voi a incredința guvernului asseme-

nea fonduri, primirea, lorii se va, face printi”uă Jege.
DESPRE

PERSSNALULU

INVĂŢĂTORU

Art. 369. Arbitrii carii vori judeca titlurile şi aptitudinea candidaţilori voră fi:
1) Pentru invăţătorii sătesci, revisorele, inginerulă sau, in lipsă, mediculu judeţulutşşi institutoruli de classa, Tv alu oraşului:
2) Pentru institutorii şi institutricele din communele urbane, duoi dintre profesoril gimnasiului locali sai cellui mal apropiată, traşi la, sorţi,
revisoruli judetului şi duoi delegaţi din partea primăriei locale;
3) Pentru profesorii din gimnase, trei profesori de classe superiori ai

liceului cellui mai apropiati, traşi la sorți, trei delegaţi din partea municipalitătei şi directorele liceului.
4) Pentru profesorii classelorii superidre de licee, arbitrii vori fi: di-

rectorele liceului, câte duoi profesori traşi la sorti din corpulii protesoralu allu facultăţilori din Bucuresti, pentru partea de dincoa de Milcovii,
şi din Iaşi pentru cea de dincolo de Milcovi, de litere şi de sciințe,
şi duoi sati trei membrii, după trebuintă, spre complectarea numărului
de şepte, delegaţi din partea primăriei locale, dinsenulii săi, sau dintre
particulari numiţi de ministru.

5) Pentru protesorii de facultăţi, decanuli şi patru profesori ai facultăței acellei sciinte, luaţi prin sorti, pentru Bucuresci de Ja facultatea din

Iași, şi pentru Iași de la cea din Bucuresci, duoi membrii din consiliul
de Stată din secțiunea corespundătore acei facultăți, duoi membrii aleşi,
după natura facultăţel saii din curtea de cassațiune, sai din consiliul
medical, sai din consiliulii technici, 6ră in lipsă, delegaţi din partea mi-

nisterulul.
Art. 8741.

Decisiunea commissiunei se va lua prin majoritate de

voturi.
Comisiunea nu va putea funcţiuna de

câtii fiindi in nume&rulii

com-

plectii allă membriloră săi legiuiti prin art. 369.
INSTRUCTIUNEA

Art. 413.

PRIVATĂ

Scolele private voriă fi puse sub privigherea, ministrului

instrucţiunei, a rectorilori de universităţi, a revisorilorii, a comitatului
scolarii şi a consiliului communali.
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Scolele private elementarii din comu
nele
privegherea, sub-revisorului local
i.

rurale

vorii fi puseşi sub

Art. 416. Când directorele unet şcole
sait internată dă dovadă de incapacitate, desordine sat nemoralitate,
nu se va conforma, instrucțiunilor
şi ordinilorii priimite, sai când şcola
sa, alter6dă morala, sai sănătatea
Copiilor, ?i se va da uni avertismenții
din
Ministrulii va putea chema pe directorel partea ministruluf,
e sai capulii scâlei orl internatului înaintea sa spre a” face obser
vările cuvenite şi a']ii asculta în
apărările sale.
Art. 417. Dâcă, după asemeneajincercă
ri,

răul toti urmeză, ministruli
in consiliul permanentii va putea pron
uncia inchiderea provisorie sati
definitivă a scdlei.
Acestă măsură se va lua, Saii din officiă
sati in urma raporturilori priimite de la revisori şi sub-revisori, saii
după cererea făcută de comitatulii
ȘcOlelori sati de consiliul communelorii
.
Inchiderea, scâlet se va efectua, saă indat
ă, sai după 6re-care termini,
conformă cu graviţatea impregiurărilor
ii.
et
CCA
OR see

REGULAMENTU
|
EXAMENILE

PENTRU
GENERALE

DE

LICEE.

——

(1869)
Art, 3. Candidatuli, la examenul gene
rali, trebue a depune in ter.
menuli fixată la cancelaria institutul
ui unde are intențiunea de a trece
examenulă, documentele urmă

târe: î, actulii de nascere, 1) cons
tatândi
că este în etate de s6se-spre-dece
anul cellă pucină; 2, uă cerere
scrisă

SO
DO COOL

1) Primarii trebue să libereze asemenea

acte.

REGULAMENTU
DE ORDINE ŞI DISCIPLINĂ PENTRU SCOLELE PRIMARE
DE AMBE SEXE DIN ȚERRA
(1870)
DESFRE

DESCHIDEREA

SCOALELORU ŞI ADMINISTRAŢIUNEA
ŞI ELEVELORU

Art. 5. Când localulii scâlei

mar

ELEVILORU

fi destuli de incăpători

spre a se

admite toți copii carii vorii a se inscri, invăţătorulii satului, invăţătorulu

superiorii sai institutricea superioră, in orase, va primi cu preferinţă pe

băeţii sai fetele cei mai inaintaţi in etatea, cerută de lege pentru instruc-

țiunea obligatoriă si totu-d'uă- dată va adresa consiliului communali sait
municipali raport in privinţa acâsta.
DESPRE ORDINEA

ŢENEREI CLASSELORU

Art. 34. Când unii elevi sau

ellevă va

lipsi mai

multe

dille

de la

scâlă fără insciinţarea invăţătorului sau invăţătorei, vori da părinţilorii
avertismentii și decă, după trecerea, de îrei “gile, nu vori veni copii la,

scâlă, voru raporta pe dată consiliului communali sai municipalu, spre
a aplica acelloră părinți amenda prescrissă de lege.

REGULAMENTU
PENTRU
BIBLIOTECELE

|
PUBLICE

(1864)
BIBLIOTECI COMMUNALE

fi invitate consiliile communale-urbane și treptatii şi celle
At. 5. Vorii
rurale, de a inființa mici biblioteci publice poporane.
Art, 6. Pe l6ngă aceste biblioteci communale se vorii aduna f6te ob-

jectele antice ce sarii afla, in judeţii, precum: medalii,

monede, sigilii
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vechi, oseminte antideluviane, astă-felii ca cu
incetulii să se pâtă forma,
mici musee de curiosități şi antichităţi.
Art. '7. Ministerulă justiției, cultelor şi instru
cțiunei publice va veni
in ajutorulă bibliotecelorii communali din Galaţi
, Brăila, Craiova, Bârlad,

Botoşani, Ploesci, Buzău, Ismail

şi Râmniculă-Vâlce

t, prin subvențiuni
prevădute annuală prin budgetulă scolelorii
la cap. biblioteceloră,
Art. 8. Bibliotecele communale stai sub
priveghiarea şi controluli
ministrului justiției, cultelorii şi instrucţiunei
publice şi, prin delegaţi-

une, sub priveghiarea revisorăluj scolas
ticii,

Art. 9. Cumpărările de cărți pentru bibliotecele
communale se faci
Wa-dreptulii de commune, deră numai după
catalogulii cărţilor de cum.
părată şi aprobatii

de ministerulii justiţiei, culteloră şi instru
cțiunei publice, saii delegatulii, sai bibliotecarulă
bibliotecei centrale.
DESPRE PERSONALULU BIBLIOTECEI
Art. 14, Fie-care bibliotecă communală
saii centrală are, după importanţa, ei:

a) Unu bibliotecară ;
b) Uni sub-bibliotecari ;
c) Custodi;
d) Servitori,

Numai personalul bibliotecelorii central se
plătesce
terulă justiţiei, cultelorii şi instrucțiunei public
e.

de către minis-

TDI

REGULAMENTU
PENTRU

CONCURSULU

DE

PRODUCTE

AGRICOLE

ŞI DE

VITE

—

(1867)

Art.
şi unii
Art.
datori

4. Uă dată cu concursulă de pluguri se va
face in fie-care județii
concursii de bucate şi de vite.
9. Uă dată cu presentarea vitet la concursii
proprietarulii el este
a presenta unii certificati din partea comm
unei
de unde se află,
investiții cu formulele

legale că vita este eşită din tamasliculi
sait erghelia sea, sai că ea este din vitele bătute
cu armăsarulă şi taurulă ce a
trămisi guver

nulă in acelă judeţă.
Art, 12. Consiliile communale si judeţene ”sunt
invitate“a”da tâte inlesnirile necesarit la facere
d

a, acestori concursuri,

LEGE
PENTRU

PERCEPEREA UNEI TAXE DE !/, LA SUTĂ
DIN VALOAREA MĂRFURILOR ŞI PRODUCTELORU EXPORTATE ŞI IMPORTATE PRIN
PORTURILE ORAŞELORU ŞI TÂRGURILORU DUNĂRENE PENTRU IMBUNĂTĂŢIREA PORTURILORI ŞI CHEIURILORU ACELLORU ORAŞE

(186

3)

Art. 4. Tote oraşele şi târgurile de-a-lungulii Dunărei, cari! astă-di.
servi de puncturi de exportii şi de importi de cereale şi alte mărfuri,
suntii autorisate a, percepe, in folosulu lori, numai pentru imbunătăţirea
porturilorii şi cheiurilorii , uă jumătate la sută din valdrea producteloriă
şi mărfurilori exportate şi importate prin elle. Se intelege că acesti veaită este ossebitii de dările ce se strengi in folosul fiscului.
De acestii dreptii se vorii folosi şi alte puncturt de exportii şi de importă de-a-lungulă

Dunărei, ce nu suntii incă în rândul tergurilori şi

oraşelorii, indată ce vorii dobândi instituţii municipale.
Paxa de exportii se va plăti numai la, portulii de ântâia încărcare; 6ră

dâcă acesti porti nu se va afla incă aşedatii in oraşe şi târguri cu mu:

nicipalităţi, taxa se va plăti la portulii oraşelorii unde se va incârca definitivă.
Acestă taxă se va face venită alti casselorii municipale respective, şi
va incepe a se percepe indată după publicarea acestul decretii pin Monitorulu Oficiali.

DECRETULU
No. 371 de la 4 Marti 1868
PENTRU INSTITUIREA IN ORAŞELE DUPĂ MARGINEA DUNĂREI DE COMITETE CARIĂ SA
PRIVEGHIAZE

INCASSAREA

ŞI INTREBUINȚAREA

SUMMELORU

DIN VENITULU

DE JUMETATE

LA

SUTA

DIN

VALOAREA MĂRFURILORIU EXPORTATE ŞI IMPORTATE PENTRU IMBUNĂTĂŢIREA PORTURILORU
ȘI CHELURILORU

(1868)

Art. 2. Incassarea de către commune a summelori adunate din venituliă de */, la %, preserissii de lege se va face pe viitori, insă elle nu se
vorii întrebuința de câtă in lucrările prescrisse de lege.
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Art. 3. Se institue

in oraşele după linia Dunărei: Severină
, TurnuMăgurele , Giurgiu, Oltenita , Călăr
aşi, Brăila, Galaţi şi Ismaili câte
unit
comitetii compusii: din prefectului
Judeţului, primarulă communei și
inginerulă circumscripţiei,

Art. 4. Aceste comitete voră fi insăr
cinate cu priveghiărea incassărei
şi intrebuințărei summelorii adunate
din venitul de 1/2 1a.9/, prescrissă
de lege, şi vori verifica şi aproba tote
cheltuelile de personali şi lucrări
ce se voru propune pentru imbunătă
ţirea şi intretenerea porturiloră şi
cheiuriloră,
Acestă verificare o va face din trei in
trei luni, şi resultatulii cercetării
lori ?li voră supune ministerului
agriculturei, commerciului şi lucrărilori publice spre celle de cuviință.
Art. 5. Indată după instituirea comi
teteloră arătate la art. 2 de mai
susu, elle se vori Occupa cu cercetarea
sumrmelori incassate până astă-di
in virtutea legei şi cheltuelile ce sati făcut
ă din acelle summe, şi resultatulă "li voră sappune ministerului.
Art. 6. Comitetulii instituită în Sever
inii. se va occupa şi de priveghiărea

incassărej şi intrebuinţărei acellui
fondi adunaţi în porturile Calafati şi Becheti, şi acelli de la
Ismailit de fondulă adunatii in târgu
rile
Chilia și Reni.

SE

IOOOOODODI IO

DECISIUNEA

MINISTERULUI AGRICULTUREI, COMBRC
IULUI
ŞI LUCRĂRILORU PUBLICE
PE TEMEIULU INALTEI ORDONANŢE
DOMNESCI CU NO, 371 DE LA 4 MARTI
U 1868,
PRIN CARE SE INSTITUE [N ORAŞELE
DUPĂ MARGINEA DUNĂREI, COMITETE
CARIĂ SĂ PRIVEGHIĂZE IN=
„ CASSAREA ŞI INTREBUINȚAREA SUMME
LORU

ADUNATE DIN VENITULU DE JUMETATE
LA SUTA DIN VALOAREA MĂRFURILORU
EXPORTATE ŞI IMPORTATE PENTRU IMBUN
ĂTĂȚIREA PORTURILORU ŞI A CHEIURILORĂ
—

(1868)

Se decide:
Art, 1. Comitetele instituite prin disa
inaltă
arătate, se vorii compune precum urmeză: ordonangiă, in oraşele acolo
1) In oraşulii Severină: de D. prefecti
ali județului, primarulii communei şi D. iuginerii-şefi ali circumscripţiei
I;
2) In oraşulii Turnu-Măgurele: de [. preiectii
communei și D. inginerit-şefă alu circumseripțieiali judeţului, primarulii
IV;
3) In orașul Giurgiu: de D. pretectii allii
judeţului, primarulii communei şi D. ingineriăi-şefă ali circumscripţiel
V;
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4) In oraşulii Olteniţa: de D. prefectă allu judeţului Iifovu, primarul
communei şi D. inginerit- şefu allu circumscripții V;
5) In orașulii Călăraşi: 'de D. prefect allă județului, primarului communei şi inginerulii- şef allă circumscripției V ;
6) In oraşul Galati: de D. prefecti allă judeţului, primarulă commu-

nel şi inginerulii-ş-sefă all circumscripției VII,
7) In oraşul Ismailă: de D. prefectii alu jaăeţului, primarului COmDmunei şi ingineruli circumscripție VIII.
Art. 2. Comitetul instituitii în Severinii se va occupa, conform art.
6 din citata ordonanţiă, şi de priveghiărea incassărei şi intrebuințărei

acellui fondu adunată in porturile Calafatii şi Becheti ; și acel dea Ismailiu de fondulu adunati in tergurile Chilia şi Reni.
Art. 3. Comitetulu instituit in Galaţi se va occupa $și de summele
adunate din acellii venită inainte de legea din 1863 şi de modulii intre-

buinţăre! lori, chiămândiu pentru acesta la răspundere pe commissiunea
ce a fostii insărcinată cu acâsta.
Art. 4. Disposiţiunile citatului inalti. decreti se vorii communica fiecărul comitetii şi se va invita a se intruni indată pentru a determina dil-

lele destinate pentru

şedinţele cercetărilorii ce ait a face, conformi art,

5, indu-că pentru celle-alte lucrări suntii determinate ședințele commis-

siunei prin aliniatulu 1 de sub art. 4 de acolo.
Art. 5. Domnulă

directore

all

ministerului va aduce la indeplinire

decisiunea de fașiă,

REGULAMENTU
PENTU SCOLA DE MESERII A COMMUNEI IAŞI 1)
(1869)
CAPITOLULU 1

INFIINŢAREA
Art. 1. Se inființăză in urbea Iaşi uă scolă de meserii. Ea va cuprinde
&uă-cam-dată trei meseril: croitoria pentru ambele sexe, ciobotăria, (cismăria), şi tăbăcăria aplicată la hamurărie, şelărie și la ori-ce objecte ce

se poti confecțiuna din pele lucrată.
Art, 2. Scoia va fi aşedată duă-cam-dată în incăperile din ograda bisericel Sântu-Lazăr, proprietate a Statului, in numeri de 12

camere ce

Vaii: dati de către guvernă. Ea se va putea aseda in altu localu dâcă
mai în urmă se va inmulți numărulu elevilorii aşa in câtu să nu potă
incăpea, in acelea de la Sântuli-Lazări.
1) Acâstă lege urmiză a se cundsce de primarul urbei laşi.
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Art. 3. Consiliulii communală va prevedea pe
fie-care anni in budgetulii săi summele necessarit pentru intrețânerea
scâlet,
Art,
4. Sc6la va avea următoruli personalii :
1 INVEŢĂTORII
—

. Profesorii de geometrie şi desemni liniari;
2. Patru maestri primari, căte unulii de fie-care messer
ie;

3. Patru maestri secundari, totii câte unulă
de fie-care

messerie.

ra

. Unii economii ;

N

CD

„ Directoră +

09

Ii ADMINISTRAŢIUNEA

. Duoi rândaşi ;

. Duoă spălătorese;

5. Unit bucătari sai bucătărâsă,
Art. 5. Elevil vorii fi inţerni şi externi.

Numeruli

elevilorii interni va fi duă-cam-dată

numărului celorii externi este nedeterminaţii,

mărginitii la 32; 6ră

CAPITOLULU 11
CONDIŢIUNILE DE ADMISSIBILITATE

Art, 6. Pentru a fi admisii in serviciul acestel scole
se cere:
1. A fi română

de nascere sati naturalisată ;

2. A avea exerciţiul drepturilori politice şi a nu fi
fostii condamnati
la uă pedâpsă infamantă,

Art. 7. D'uă-cam-dată maestri-şeft vor putea fi şi dintre
străini

i carit
arii indeplini celle-alte condițiuni de admisibilitaţe Şi
carii ari putea căpăta inpământenirea după art. 6 din Constituţiune.
Art. 8. Nu pote fi directorii de câţii acella care va
proba prin atestate

că a săverşiti cursulii invăţăturet cu succes intr'uă
scâlă

reală; insă
pentru presenti ellu pâte îi admisi şi din alte persân
e carit arii avea
capacitatea a fi admisi ca profesori la uă scolă primară.
Art, 9. Maestri-şefi şi sub-maestrit voră fi dintre
personele carii vorii
proba prin atestațe că au sfirşită cu succesii cursuli
i invăţăturei lorii
intr'uă scâlă reală: insă pentru presentii et se poti.
admite dintre acelle
persone carii exerciții de mat multă tâmpit in commună
professiunea lorii
şi all căroră succesii şi onestitate este de notorietate public
” Art, 10. Protesorulitde geometrie şi desemnii va trebui ă.
să intrunâscă

“condiţiunile de admitere prevădute in legea instrucţiune
i publice.

Art. 41, Preotulii va fi dintre preoţii recunnoscuți prin a
loră

moralitate
şi capacitate.
Art. 12. Pentru a fi admisi ca elevii in acâstă scâlă,
se cere:
I. A fi Români;

II. A avea etatea de la 12 până la 17 ani;
III. A fi săverşitii cursuli de invăţământă intruă scâlă
publică primară,
Cu tote acestea elevii externi vorii putea fi admişi

şi din acel tineri caril
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ati numai unii cursii de duoi ant, cu condiţiune insă de ali indeplini,
dâca vorii voi a trece in renduli călfilorii sai maestriloră.
Art. 13. Când numărului aspiranţiloru pentru locurile de elevi interni
va fi mat mare de câti acellu prevădutii prin budgetu, admiterea lori se
va

face

prin

concursi

inaintea: unel

commissiuni

numită

ad-hoc

de

consiliul comunalit.
CAPITOLULU
DESPRE

NUMIREA:

III

PERSONALULUI

Art, 14. Toţi impiegaţii prevăduți ka art. 4, afară din serviciul loră,
se vor numi de consiliulă communală prin concursă din acer carii vorii
implini condițiunile prevădute la capitolulă II.
Art. 15. Concursulii se va publica de către primaruli commune! şi se

va ţene inaintea unei commissiuni rânduite de consilii din persone competinte in specialitatea respectivă.
Art. 46. Ingrijitorulii insă se va numi totii de consiliii fără concursii
din pers6ne capabile carii arii implini condițiunile prevădute la art. 6.
Art. 47. Numirea

servitorilori se va face de către directorii

pe răs-

punderea sea din pers6nele carit arii implini condiţiunile serviciului ce
li s'arii cere, conformii cu regulamentului servitorilor.

CAPITOLULU

1YV

ATRIBUŢIUNILE PERSONALULUI
A) Directorulii
Art. 48. Directorul este administratorulă institutului. Eli observă
implinirea datoriei din partea tuturorii profesorilorii siş a servitorilori institutului. Buna ingrijire, priveghiărea in privinţa ordinet, a moralității,

a progresului in studiu, este una din principalele indatorini alle direciorului.

Art. 19. Directorulii este in drepti, la casit de abateri din partea professorilorii şi a ori-cărul impiegatu, ale face observaţiunile cuvenite.

Dâca acestea rămână fără efectă, ellu va referaiinscristi primarului spre
a supune casulu in deliberaţiunea consiliului communali.

Art. 20. Ellu va ţâne registru de presenia personalului invăţătoră,
Art. 21. Elu va țene un

registru matriculari all eleviloru,

cuprin-

dătoru de tote rubricele, specificatii despre identitatea lori.
Art. 22. Directorulă va, priveghia la stricta, executare a programului
prescrisu pentru acesti institutii,

Elu va primi pe fie-care lună de la professorii respectivi unii catalogu
specificătorii de notele ce a meritatiu fie-care elevi in privinţa moralității
şi a progresului la invăţămenti.
Art. 23. Directorulii este insărcinatii cu cassa, institutului. Ellii va depune la cassieria communel uă garanţie de una mie lei noui in. numerariu, in bonuri rurale sau de alle tesaurului, saii de indoită valdre in ne-

mobile

evaluate după noua lege de procedură şi consistândă in clădiri

carii vorii fi assigurate de incendii.

Art. 24. Nici uă cheltudlă nu se va face de directori decă nu va fi
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anume prevădută in budgetuli sc6lei. Summele necessarii pentru
intrețgnerea institutului, a, elevilorii şi plata personalului invățătorii
şi servitorii,
directorulii le va primi de la cassierulii communalii şi de intrebu
inţarea,
lori va, da, compturi lunare, basate: pe piese justificaiive, conform
ii legei

de comptabilitate.
Art. 25. Directorului va tene un registru de tâte uneltele
, ustensilele si

materialulu brutii ali institutului, precum şi despre objectel
e ce sari
confecţiuna cu ar&tare de preţuli şi qualitatea lori.
Art. 26. Ell va observa ca uneltele şi tote materiile brute şi
lucrate
să fiă bine conservate şi intrebuintate conformit destinaţiunii lori.
Pentru accea va face din tâmpi in tempi revisiunile necessarii.
Art. 27. Contractări pentru confecţiunarea a ori-ce objecte din
acelea
carii se produci in'scâlă se voră putea face de directoriă, dâcă
nu intreci

Summa, de 400 lei noui, fiind datoră pe îie-care săptăm
ână a trămite pri-

marului uă listă de assemenea comendi. Eră de la, acestă cifră
in susi va
cere invoirea primăriei.
Art. 28. In casit de absenţă, legală sai de bâlă, directo
ruli va fi inlo-

cuiti de către unuli din professorit seolei pe răspunderea sea pe
care fii
notifică primăriei.

B) ÎInvețătoriă.
Art, 29. Professorulii de desemnii şi geometrie va țâne, pe
fie-care di
lucrător, prelegeri de duoă ore tuturoră eleviloră atât teoreti
ce câți si
practice.
Art. 30. Maestrii primari se vor ocupa a instrui in arta loră
pe elevii
ce li se vor incredinţa in cursă de duoă ore pe fii-care di
lucrătore. Er
vor recomanda maestrilori secundari aplicarea, elevilori ja lucrulă
ce are

a se face in absenţa lori din institutii.

Art. 31. Maestri secundari vor fi datori a. asista pe maestri
primari la

instrucțiunea, ce vor da eleviloră, a repeţi cu acestia aţâtii teoretic
ii câţi
şi practică celle predate de maestrii primari și a priveghia occupa
ţiunea
continuă a eleviloră in cursulii dilei.
"Art, 32. Atât maestrii primari câtii şi maestrii secundari
voră pri-

veghia buna intrebuintare si conservare â unelteloră,
şi ca objectele ce
d
o
se vor confecţiuna să fie bune aşa ca să nu se producă
uă perdere a ma-

terialului brută.

Art. 33. Maestri secundari vor fi datori a țâne sub priveghiarea maes-

triloră primari duoă registre: unulă pentru. elevii ce studiezi fie-care
la
specialitatea sea, specificătorii de progresulii la invăţătura elevilor
ă şi de

moralitatea lori, şi

|

Un altulii parafatii şi sigilată de primărie, pentru numărulă tuturori
unelteloră de meseriile respective cum şi de materialulă brută ce
sar
incredinţa de directorii la secţiunile respective şi de objectele confecţ
iunate din acellu materială.
Art. 34. Maestrii secundari vorii sta cu locuinţa in stabilimenţii și,
pe lengă indatoririle de mai susă, vorii avea, şi însărcinarea de pedagogi
pentru secţiunile la carii aparţene fie-care din ei.
Art. 35. Ingrijitorulii este insărcinati cu conducerea economiei insti-

tutului,
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Eli este răspundători de buna intreţânere a tuturoră objectelori de

gospodărie alle insiitutului şi a clădirilor, va îngriji buna intretânere a
curățeniei stabilimentului iin intru şi in afară,
Ellă are la disposiţiunea, sea, pe toți servitorii din institutu. Eli stă

sub imediata ascultare a, directorului căruia, 7! va raporţa

de

ori-ce de-

gradare a edificiului şi a uneltelorii gospodăriei.
Art. 36. Ingrijitorulii va avea unit registru sigilați și parafati de pri-

mărie in care va trece tote objectele

incredute lui cu insemnarea cuali-

tăţii si a costului lori.
“Art. 37. Maestrii primari şşi secundari suntii datori a. veni şi a sta.re-

gulati la orele şi tâmpuli insemnatii prin programi. In absenţa, maestrilori primari cei secundart le voră țene locul pe răspunderea lorii.
C) Preotul

Art. 38. Preotul este insărcinati: pentru indeplinirea datoriilorii religiunii, ca confessorit ali elevilorit practicândi şi celle-alte servicii spi-

rituale in acesti: stabilimentii. Eli va, visita, cellă puginii de trei ori pe
săptămână scola, tenendi elevilorii discursuri asupra moralei er eştine ortodoxe.
CAPITOLULU V.
DESPRE

ELEVI

Art. 39. Elevii atâtu interni câti şi externi vorii invăţa ini acâstă scolă
mesteşugurile prevădute Ja art. 4 din acesţii regulamentă. Ei voriă fi im-

părtiţi uâ-cam-dată in trei secțiuni.
Secţiunea I va, fi a ciobotăriei; ea va avea
terni.

numtrulu

Secţiunea II va fi a croitoriei, cu un numeri

de 10

elevi in-

de 14 elevi interni, din-

ire carii 7 pentru croitoria, de sexulii bărbătescu şi 7 pentru aceea de
sexului femeescii.
Secţiunea III va fi a seidecariei şi va cuprinde optii elevi interni.
Art. 40. Cursuli invăţăturei in acestă scâlă pentru orl-care meserie
va, îi de cinci ani. Acestă tempi va fi impărțiti în stagiurile următâre:
a) Elevulă trei anni se va occupa ca ucenicii;

b) Duoi se va occupa ca calfă.
Art. 41. Invăţătorii atâti acei de sciințe câtii și acei de meserii vorii
fi datori a preda, 'sciinta şi mesteşugulii cu care suntii insăr cinaţi, avendit
in vedere stagiului citati, adică cu capacitatea, şi gradului de” inaintare
all eleviloră. in învăţătură. Insă cursului profesorului de geometrie și

desemni va, fi de trei anni aplicati ucenicilorii.
Art. 42. La inceputulii fie-căroriă 5 anni, professoril scolei impreună

cu directoruli vor elabora, uă programă in care se va specifica objectele
fie-cărui annă şi tâmpulu predării lori, avândii in vedere stagiele prevădute la art. 40. Acestă programă se va supune la aprobarea consiliului

communalii.
Art, 43. Orele de predare voră fi asti-felii combinate

in câtă să nu

coincideze cu acelle prevădute in programele sc6lelorii primare.

Art. 44. In fie-care anni, la finele lunei lui Iuniii, se va ţene unii exa»
meni annuali in presența unei commissiuni rânduită de consiliuli communalu la care vori pariicipa şşi Gmeni speciali.
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După ună cursii de trei anni va fi un exameni general pentru trecerea,
elevului de la stagiulii de uceniciila alliă călfei. Eră după uni stagii de duoi

anni de călfie se va țâne unii examenii generali pentru trecerea elevului

la gradulii de maestru când se va libera şi diploma.
Art. 45. Nici unulii din elevi nu va putea trece de la gradulă de ucenicu la acellă de calfă, dâca nu a depusii unii exameni satisfăcătoră,
meritândii cell, puţini nota Bine din studii şi din purtare.
Art. 46, Nici uni elevii nu va putea deveni maestru de câții acela

care a câștigați gradulii de calfă.
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N
,
Art. 47. Dâca uni: din elevi ori călfi prin capacitatea, inteligin
ța şi
activitatea lori, voriă fi recunnoscuți de professorii loră respectivi că
merită gradulii de călfi sait maestrii chiar şi inaintea termenului prevădutii

mai susă, atunci atari elevi voră putea fi dispensaţi de uni annii allit
stagiului uceniciei ori alli călfiei, Dispensa se va accorda, de consiliulii
communalu după examenulii ce sar depune in presenţa, commissiunei

examinătore respective.
Art. 48. Diplomele se vor da numai pentru gradulii de maestri
; aceste

diplome se vor libera de către primarii, pe basa raportului commiss
iunei
esarminăt6re aprobatii de consiliul communală, insă numai
acelloră persone tarii ai urmati regulată cursulii in scâlă după programă
și carii
au trecutii tote examenile prevădute in acesti regulamentii.
Numele persOnelorii ce ai căpătatii diploma de maestru se vori publica in
foea communală,
Art. 49. Elevii suntții datori a urma regulată Ja cursurile invătătur
ei.
Spre acesti finitii professorii respectivi vori face appeli nominali
i de presența elevilorii. După Ş6se absenţe nemotivate in cursulă unei
luni, directoruli institutului va insciința pe patronii sai părinţii copilului
cu notificare că, după alte trei absenţe nemotivate in luna următdre
, elevulii va,
fi

ştersi din catalogii.

Art. 50. Professorii voră țâne cataldge dilnice in carit vorii

despre invăţătura, şi purtarea elevilorii. La tinele săptămânei trece nota
va, communica

directorului copie după aceste cataloge, 6ră directorulă la
finele fiecăreea luni va inainta, primarului uă classificare de notele
ce a meritati
fie-care elev in cursul lunei, estrase din catalgele respecti
ve alle professoriloră.
Art. 51. Dâca uni elevii interni este neascultători,
sai de uă rea
conduiță ori nu voesce a se occupa cu studiile, atunci
pentru prima 6ră ?i
se va face uă mustrare in presența celoră-alţi elevi
de professorulii sati
de directorulă institutului. Dâca ăceste urmări sai altele
necuviinci6se
S'ară repeta, directorulă va pronunţia inchiderea elevului
intrunit locali

ali scolei pe tempi de ş6se ore, in care tempă se va priva
şi

de mâncare. In fine când ună elevii in urma, acestora ar cădea
in recidivă şi directorulă
ar observa că ellă nu pote da nici uă speranţă
de indreptare,
va consulta pe professorii respectivi şi va, cere
la consiliulii communalii

depărtarea elevului.

Consiliulu, inainte de a se pronunția, va asculţa pe părintele
sait pa-

tronului elevului.

"
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CAPITOLULU VI
DESPRE

MATERIALU

Art. 52. Elevii interni in numării de 32 vori fi intrețenuţi pe compta
primăriei cu imbrăcămintea şi cele trebuitore pentru existenţa lori. Sumele necessare

pentru acâsta, se prevădu la finele regulamentului de fa-

qiă in budgetulu specialu.
Art. 53. Mobilierulu institutului şi uneltele necesarii eleviloru la lucru se vori da de către commună, după sumele
getulu annexatii la acesti regulamentiă.

ce se afecteză in bud-

Art. 54. Pentru materialulu brutii necessariu la lucru, primăria, va afecta uă sumă aproximativă care va, servi ca capital ce are a se res-

titui din venderea. objectelori ce se vorii confecţiuna,
Art.
marului
mandate
rie prin

55. La, finele fie-cărei luni, directorulii scolei va
uă listă de objectele confecţiunate in scâlă, afară
in cursulii lunei. Aceste objecte se vorit vinde de
licitare cu publicaţiuni de la 10 până la 15; banii ce

presenta pride acele cocătre primăse vor prinde

se vor incassa, de primărie ; profitulii ce va resulta din pretulă vendărei
peste capitalii se va considera in compta

cheltueliloră scolei. Eră deca

profitulii va acoperi şi aceste cheltueli anuale, restulu se va considera ca

capitalu ali sedlei.
Art. 56. Banil adunaţi din comendi se vorii transmite primarului de
către directorii pe fie-care lună. Dâcă aceste comendi suntu făcute cu
materialulă communei,

atunci se va scădea mai ântâiii costulii materialului

şi restul se va țâne in compta cheltuelilori şi produsulă comendilorii
fără materiali.
Art, 57. Uă sumă de 500 lei nuoi se va, prevedea pe fie-care ani in
budgetuli scâlei pentru premiarea eleviloră la examenile annului. Sumele

ce se vorii da, elevului vori sta in cassa, communei ca capitalii all săi şi
"i se va da după finirea cursului.

CAPITOLULU VII
DISPOSIŢIUNI DIVERSE
Art. 58. Acâstă scolă de meserii ca, pers6nă juridică pote priimi donatiuni şi legate in folosul ei. Bunurile donate nu voră puteafi abătute de
ja scopuli donatoriloril.
Art. 59. Acâstă scolă va avea unii stindardi de mătase trel-culori,

cu marca municipiului Iaşi și cu inscripțiunea: Scdla juniloră meseriașt
,

română.

Art. 60. Mediculii cuarialului respectivi: este obligatii a visita, insti,
tutulii, la casii de necessitate.
guvernu,
către
de
regulamenti
acestui
aprobarea
Art. 61. Indată după
primarulii communei ?lii va publica, şi ?li va pune imediatu in lucrare *)
III

Aprobatii și promulgatii prin deeretulii

No. 1679 din 22 Noembre. 1869.

LEGE
PENTRU
DESFIINŢAREA

MORILORU

DE

PE RIULU

DAMBOVIŢA!)

——

(1 8 6 5)

Art. 1. Să se desființeze tote zăgazele, stăvilarele,
leşile, ingrădirile,
zidăriile şi ori-ce alte obstacole se vorii fi aflând
pe matca Dâmboviţei,
atătii afară din capitală in sustii şi in josii, câtii şi
in centrulii capitalei,
făcute in urma legiuirii din annuli 1835, din regul
amentul organică,
relativi la plutirea riurilori. Se ințelege că morile
, herăstraele de ]a,
munte nu sunli cuprinse in acâstă categorie.
Art, 4, Morile ce se vorii fi aflândii făcute dinaintea
susi disei legiuiri a
regulamentului

organici Şi nu se vori fi reclăditi in urmă cu
inălțarea zăgazuriloră, stăvilarelorii sai leşilorii, se vorii
lăsa in fiinţă, afară
numai dâcă;,

după uă cercetare prealabilă prin 6meni experț
i, nu se va
dovedi că acelle mori causeză innecăciuni seri6s
e, şi in acesti casii mâra,
saii obstacolulit se va putea desființa imediatii,
despăgubindii pe proprietară conformit cu legea de expropriare pentru
causă de utilitate publică.
Art.

6. Să se dea in Bucuresci uă lărgime uniformă de
dece stânjeni
saii duoă-deci metri in lungimea apei Dâmboviţa, confo
rmă art. 9, pagina 523 din vegulamentii, şi să se lase pe fie-car
e margine a, riului câțe
uni spaţii liberă de trei şi jumătate stânjeni.
Construcțiunile aflate pe terrenulii cuprinsi in acestă
zonă se vorit desființa fără indemnisațiune, dâcă aceste construcţiun
i se vorii fi făcutii in
urma, legiurii susu citată, 6ră pentru construcțiun
ile ce se voră afla făcute inaintea acestei legiuri, se vorii indemhisa
proprietarii lori conformu cu legea de expropriațiune pentru utilitate public
ă.

1) Părțile notate aci alle acestei legi trebue să fiă
cunnoseute de primarul ea
pitalei şi de primarii communelorii pe unde trece
riulă Dâmbovița , ca să observe
ceasurile prevădute

de dânsa și să facăa se executa disposiţiunile luate de gurernii
pentru apliearea acestei legi,
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LEGE
DE

EXPROPRIAŢIUNE

PENTRU CAUSA DE UTILITATE
PUBLICA!)

(186

4)

TITLULU

1

DISPOSIȚIUNĂ PRELIMINARII
Art. 4. Utilitatea, pentru tâte lucrările de interesti generalii se declară
de puterea legiuitâre;, pentra acelea de interesă communii a mai mul.
toră judeţe, de către consiliurile judeţene şi, la neunirea lorit, de către

guvernă, luândii avisuli consiliului de Stat: pentru acellea de interesii
locali allii unui judeţii sau allă mai multorii commune de către consiliulii judeţianii; 6ră pentru lucrările de interesii locali in commună, uti-

litatea, puiilică se declară de consiliulii communalii.
Se va proceda intru acâsta conformii art. 61 şi 64%)

din legea consi-

liurilorăt judetene.

Art. 2. Declaraţiunea de utilitaţe publică

se face in urma unei cer-

cetări.
Acestă cercetare se face, in casit de interesii generali, de administra-

tiune; in casii de interesii judeţianii, de consiliului județianii ; in casă de
interesii communalii, de consiliulii communei.
Cercetarea nu se va intinde de câtă assupra consideraţiunilori de in-

teresi generală, assupra avantagelorii ce infăcişâză uă “tucrare publică
Gre-care, a consecinţelorii ce pâte să aibă sub raporturile economice. Ea
se va, face după formele ce se vorit statornici prin unii regulamenti de

administraţiune publică.
1) Primarii trebue să cunâscă părțile essențiali alle acestei legi notate aci, și
carii li suntii attribuite ea, membrii in commissiuni, ca primari, propriii disii, şi ea
consilieri communali.
2) Eată textul acestorii articole:

„Art. 61. Urmândi a, se exeenta veri-uă lucrare de inființare, de întreţânere

saii de reparaţiune, atingătore de mai multe județe, fie-care judeţi interessatii
este chiămatii a se pronunția assupra unorii assemenea questiuni; in easii de

neunire, guvernulii hotărasce, după ce a ascultati intâmpinările
siliii in parte, consultândii și opinia consiliului de Statii,

fie-căruia

eon-

„Art. 6&. Consiliulii pronunţiă assupra executării luerărilorii ce interesâză totiivă-dată pe mai multe commune alle judeţului, precum şi assupra părții de chel-

tu6lă. ce se cuvine a se purta de fie-care commună,

după ce va fi

cerutii

mai

*nainte socotința consiliurilorii respeotive. Acesta păstreză, insă, dreptulii de areclama, la consiliulii de Statii, assupra hotărârii consiliului judeţianii până in 40

dille de la notificarea hotarârei. &
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TITLULU
MESURI PREGĂTITOARE RELATIVE
Art.

II
LA EXPROPRIAȚIUNE

3, Inginerii sau agenții technici insărcinați cu executarea, lucră-

rilor, vorit ridica planurile pământuriloriă sai allă editiciuriloră
assupra
cărora se propune a se aplica expropriaţiunea, arătându-se şi
numele
proprietarului.
Uni planii nu va cuprinde de câtii fondurile ce cadii în uă commună,
Art, 4. Aceste planuri se depunii spre cunoscință obstâscă,
pe tâmpă

de 10 dille intregi, in cancelaria communei unde se aflu situate
proprietăţile in cestiune.
Art. 5. Termenulă de dece dille se va număra din diua notificări!
ce
se va face prin adresă colectivă părţilorii interesate sai represin
tanţi-

lori lorii, spre a lua cunnoscință de planulă depusit la commun
ă.

Totii-duă-dată notificarea se va publica in commună, conformi art.
105 din legea communală, şi se va afișa in copie legalisată
pe uşa primăriei, despre care primarulii va. incheia procesulu-verbali.
Art. 6. Primarulii va incheia, procesulit-verbali in care va
cuprinde
lămuririle sai reclamaţiunile ce ?i se vori fi făcutii verbală,
dătătorii
unorit assemenea, vorii sub-scrie procesuli-verbali.
Lămuririle și reclamaţiunile date inscrisi: se vorii alătura,
1) a duoa
di după expirarea termenului de dece dille, se voră trămite
aceste lucrări la sub-prefectură ; 6ră fiind 'communa in reşedinţa
prefecturei se
vorii trămite prefectului.
Art. 7. Indată după primirea lucrărilorii susii disse, după
invitarea,
sub-prefeciului respectivi, a prefectului, uă commissiune se
va aduna la
reşidența sub-prefecturei sait in casulii prevăduti la aliniatulii
allă duoilea, art. precedenti, la reşidența prefecturei.
Ac6stă commissiune se va, compune din opiii persone trase
la sorţi
de către comitetulă permanenti din uă listă de 16 proprie
tari ai plășii
carii plătescit impositulă celli mai mare, de primaruli,
communei şi de
inginerulă insărcinati cu executarea lucrărilorii,
Proprietarii ce suntii a se expropria nu potii face parte
din commissiune.
d

Assemenea nu potit lua parte la commissiune: ministri
i,

director

ii de
ministere, membrii consiliului de Statu, prefecţii, sub-pre
fecţii, membrii
consiliilori judeţene și communale; acestia, din judetu
l, plassa sati
communa, unde este a se face expropriaţiunea ; membrii
curței de cassațiune, membrii tribunalelorit şi procurorii lori din judeţuli
i unde urmeză
expropriaţiunea.
Suntu scutiți de a face parte din commissiune,

legiuitore, in cursul
diciari.

sesiunei,

membrii

corpurilorii

şi toți funcțiunarii administrativi şi ju-

La residența, sub-prefecturei, commissiunea se va presida
de sub-prefectu; 6ră la residența, prefecturei, de unii delegati numiti:
âe prefectă.
Ea nu va putea delibera de cătit fiind faciă cinci din membrii ei.
Intemplându-se să fiă faciă ş6se membrii şi opiniunile să
fiă impărtite, votulii preşedintelui va, fi preponderântii.
1) Astă-felii este și originalul, adecă nu destulă de
esplicitii,
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Art, 8. Intemplându-se ca lucrările să se întindă peste territoriulu mai
multorii commune, atunci primarii lori vori face parte din commissiunea citată la art. 7.
Art. 9. Commissiunea primesce, in cursii de dece dille intregi, observaţiunile şi reclamaţiunile interesaţilorii şi” chiamă de câte-ori găsesce de
cuviinţă.
După expirarea termenului, ea formul&ză, părerea, sea,

Ea trebue să'şi termine lucrările în tempi de cinci-spre-dece dille de
la adunarea

sea. Preşedintele

commissiunei

le vă comunica,

fără intăr-

diare prefectului, pe lengă procesulu-verbalii cuprindătorii opiniunii comMissiunej. Int&mplându-se ca membrii commissiunei să nu se intrun6scă
saii intrunindu-se să nu "ŞI termine lucrările in termenulii statornicitiă,
atunci se va trage la sorți uă altă commissiun€.
Aceia carit ai motivatii numirea unei alte commissiuni, neputendii
justifica absenţa saii neterminarea, lucrărilori, se voril supune la uă

amendă de la uă sută până la cinci sute lei. Assupra acestui casu statuiadă
consiliulii permanenti allii judeţului, cu dreptuli de recursii la consiliulii
de Statui ”)

La casti Wa

nu se intruni sai de a nu sfârşi lucrările nici acestă a

duoa, commissiune, atunci sub-prefectuli in trei dille va constata acâsta
printr” unii procesil-verbali, şi va trămite prefeciurei procesulii-verbalii
şi tote actele relative, şi va decide comitetulii permanenti.

Art. 10. Dâcă commissiunea propune uă schimbare la traseulii făcutii
de inginerii, sub- -prefectulă este datoru se insciințede in forma prescrissă
prin art. 5 pe proprietarii interesaţi.

Procesulă-verbalu şi tote actele relative vori sta depuse la prefecturi in
tempă de 10 dile de ja data insciintării prevădută prin art. 10. Părțile înteresate suntii in drepti a face reclamaţiunile'; şi observaţiunile lorii până
in cincă dille, numărate de la expirarea, acelui terminii. Tâte actele se
vorii trăimite la prefectură,
Art. 41. După consultarea

procesului-verbalii siş a actelorii

relative,

in casii când lucrările publice vorit privi interese judeţene sait interese a mat multorii comune din unii judeţii, consiliulii judeţeni 6ră, în
lipsi, comitetului permanenti, va hotără proprietăţile ce vorii [i a se cumpăra şi epoca in carii se vori lua in possessiune,

Pentră lucrările privitore pe mai multe județe, și la casă i de numire a

consiliurilorii respective, va decide guvernului, conformii art. 61 din legea,

consiliilorii judeţene.

Pentru lucrările de interesii generalii, prefectulii va lua, uă

motivată in comitetuli: permanentii.

decisiune

Urmândi insă ca părerea commis-

siunei să fiă pentru schimbarea traseului, prefectuli va raporta adminis-

traţiunei superidre.
Art. 12. Disposiţiunile art. 7, 8, 9 şi 10 nu se aplicii a casil când
expropriaţiunea se Va cere de uă comriună şi în interesulu ei communalu, şi a casti de lucrări pentru deschiderea, saii indreptarea drumurilori: vecinale.
1) Consiliulă de Stati

fiind

desființatii prin Constituţiune, attribuțiunile lui ait

trecutii la curțile de Appeli, în virtutea, legei promulgate prin decretul Domneseii
din 1866.
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La aceste casuri, consiliulti communali, pe puter
ea procesului-verbalii
arătafii mai susi la art. 6, va hotără propri
etăţile ce vorii fi a se cumpăra si epoca in care se vori lua, in posse
ssiune,
|
TITLULU III
DESPRE EXPROPRIAŢIUNEA ŞI URMĂRIRILE EI IN
PRIVINŢA PRIVILEGIURILORU
ŞI ALTORU DREPTURI REALE
Art. 19. Dâcă incercarea de dobendire
prin alcătuire de bună voe va
rămânea, fără resulțaţă, primaruli ori prefec
tulii trămite procurorelui tribunalului, in a, căruia, juridicţiune suntii.
situate bunurile, titlul ce autorisă executarea, lucrăriloră şi decisiunea
menţiunată la art. 41.
Art. 20. După trei dille, procurorulii tribu
nalului, infăcişândi actele
dovedit6re indeplinirii formalităţilorii prescrisse
la titlul L art. 2 și titlul
II, va cere, şi tribunaluli, fără a chiăma pe
părţi, carii insă totă-la-una,
voră putea fiascultate, va hotărâ expropriaţ
iunea pentru causă de utilitatepublică a pămenturiloră saă a edificiurilo
rii in decisiunea autorităţilorii arătate la art. 11 şi 12,
Hotărârea expropriaţiunei lipsesce pe propri
etarii de dreptuli de proprietate assupra fondului, lăsânduw'i numai
possessiunea până la plata, indemnităţei.
Decă administraţiunea, n'a'urmăriţii exproprier
ea în tempii de ş6se luni,
numărate de la decisiunea
, autorităţilori arătate la art. 11 şi
12, ori care
proprietarii loviti prin ea va putea,
reclama la tribunal.

Procurorulă tribunalului va communica: acâst

ă reclamaţiune prefectului ori primarului şi acestia vorii fi datori
a trămite de indată tote actele
in cestiune. Tribunalulii va hotără in
trei aille,
Prin acea hotărâre se va numi

unii memb

ru in funcţiune de judecă:
ioru, directorii ali juriului prevădută
la titlul V, cap. Îl. 1)
La, casil de impedicare legală, preşedintele
tribunalului va, orândui uni
altii judecători in locu”, după uă simplă
petițiune a, părței interesate.
Art. 22. Hotărârea se publică şi se afișez
ă in prescurtare prin communele unde sunti situate fondurile după
modelul arătaţii la art. 5,
Toti de uă dată se va publica şi in unulii
din jurnalele oficiale.
Ac6stă prescurtare va, cuprinde numele propri
etarilorii, motivele şi dispositivulit hotărârei, şi se va notifica
la domiciliulă ce'şi vorii fi alesi proprietarii in plassa unde se aflu fondur
ile, printr”uă declaraţie făcută la
consiliul communei unde sunţi fondu
rile; 6ră când alegerea domiciliului nu va fi avuţiă locă, notificarea
prescuriărei se face in copie induoită, una cățre consiliulă communei şi
alta către arendașulii, locataruli,
ingrijitoruli proprietăţei.
Tote celle-alte notificări prescrisse prin
legea de fagiă se vorii face in
forma, susii insemnată.
TITLULU IV

DESPRERECURSU

„Art. 29. Tribunalulii va impărtăși recurs
tarului la, domiciliulii semnaţi la arţ, 22, sai până în opti dille proprieprefectului , ori primarului,
după

firea lucrărilorii

, cu deşteptare că până in trei-deci dille să se
infăCiş6ze la curtea de cassaţiune insuşi sa,prin
mandatarii.
SO
OOOO OO

1) Nu este trebuință a se cita aci neprivindii
pe consiliile comnunali.

LEGE
PENTRU

ADOPTAREA SISTEMULUI
MESURI

METRICU

IN ROMANIA

DE GREUTAŢI ŞI
*)

(1864)

TITLULU

|

PENTRU GREUTĂȚI ŞI MESURI
Art. 1. Sistemulii metricii de greutăți și măsuri se adoptă şi măsurile intrebuințate până acumii se desființâză in t6tă intinderea României.
Art.

2. Unitatea fundamentală

a sistemului metricii

de

greutăţi şi

măsuri este metrulăi, după etalonulu prototipu allii Franciei, care este a
10 mili6ne parte din cuarțul meridianului pământului.

Art. 3. Greutățile şi măsurile sistemului metric suntii impărțite în

cinci categorii, precum se arâtă aci la literile A, B, C, D și E.

A) | Mesuri de lungime

|

Valdarea.

Miria-metru........ eee Dece mii metri.
Kilometru..........menneee
Ectometru.......
e eneenere
Decametru ceeace
Metru......... e ccneneeceeneeaaon
na onanenananaece

"4

B)|

Una mie metri.
Una sută metri.
Dece metri.
Unitatea fundamentală a greutăţilori
si măsurilorii.

Decimetru,..eee aceea A decea parte din metru.
Centimetru.........cecnaee

A Suta, parte din metru.

Milimetru „nana

A mia parte din metru.

Mesuri agrarii.

Eciarie.... mn neennneenee Una, sută arii.
| eenoeneeceoeeeneneaeenaaenaea „| Una sută metri pătraţi saii unii păATIE „nnannenee
tată de 10 metri in laturi.
1) Acestă lege nu s'a pusii incă în aplicațiune. In sessiunea extraoroinară a
annului 1871 s'a depusii de guvernii projectulii de lege eu modificări.

Primaxii și agenţii communali aii insăreinarea priveghiărei măsurilorii atâtă după

art. 89 din legea communală,

câtii și după art. 20 și 21 allă presentei

legi.

536

Centiarie......mcacnenenaee

A suta parte din arie sai uni metru
pătratii.

Kilolitru....n
ceace eeeaceae
Ectolitru... acneea

Una, mie litre.
Una sută litre.

Decalitru.......ec nea

E PU 1 PODRORORRRRI IRI

Dece litre.

Uni decimetru cub sait uni cub avendiu fie-care lature de un decimetru,

Decilitru.....
ceea caaeaae A decea parte dint”ună litru.
Centilitru,.....n
cae neeeeee A Suta parte dintr'ună litru,

SIEru „manea,

Decasteril.........ucauuecee Dece metri cubi.

| nneeneeeee
nenea zeaeeeaaaee
ae Unii metru cubii saii unii cub având
Decisteru |...

caaeasee

laturea de uni. metru.

A decea parte dintrunii steri.

Tonela nenea neoeeseee Una mie kilograme sai! greutatea unui metru cubi de apă.
Cantaru ceea aacaaesa Una, sută Kilograme.
Kilogramu..........ceeneee Una mie gramiluri, greutatea unui
litru de apă distilată la, temperatură 7 49, cântărirea litrului de apă
pentru greutatea unui kilogrami
se socotesce făcuţă in goli.

ECTOgramu.....meececaceee

Gramu mac

Una sută grame.

Decagramu.......cn eee Dece grame.
[nana eneeaecacaee se azasat Greutatea unui centimetru cub de
apă la temperatura de ș 40.
Decigramu...... mansa A decea parte din grami.
Centigramu ...sna aaa A suta parte din gramiă.
Miligramu |...
cea eaaucaa A mia parte din gramii.

Art, 4. Unităţile de măsuri cuprinse in categoria literei e şi e, de la articoluli precedentă, şi anume : litrulă şi gramuli, cu multipli şi sub-

multipli lorii, voru putea fi intrebuințaţi şi dubli saii in jumătăţi.
TITLULU
ETALOANE

PENTRU

II

VERIFICAREA

MESURILORU

Art. 5. Uni etalon metru după cellii prototipii all Franciei, timbratit
cu marca ţărrei, se va conserva, in Arhiva generală a, Statului.

Art, 6. Etal6ne assemenea, timbrate pentru metru şi pentru măsurile

531

de capacitate şi de greutăți după sistemulu metrică. se vori

depune la

ministerul de interne, agricultură şi lucrări publice şi la fie-care autoritate insărcinată cu verificarea măsurilor.
Art. '7. Cu verificarea, măsurilorii voru fi insărcinate,

pentru orase,

consiliurile urbane, 6ră pentru communele rurale, sub- prefecturile,
Aceste autorități vori avea in a lorii păstrare, sub răspunderea, capilori respectivi, eial6nele ce vorii servi in diferite verificări alle măsurilori şi greutăţilorii usitate in commerciă.
Art. 8. Etalonele depusela autorităţile susi-disse se vorii verifica după,
cum aci urmeză, adecă:

Celle de la ministeră se vori verifica, la fie-care 10 ani, celli mai târdi, 6ră celle depuse
care trei ani.

pe la celle-alte autorităţi se vori

verifica la. fie-

Art. 9. Fie-căril autorităţi de verificare se va da de câtre ministerulii
de interne, agricultură şi lucrări publice, câte uă marcă distinctivă cu
data, fie-căruia anni.
Art. 10. Nimeni nu se va putea servi cu greutăţi şi măsuri carii nu
voră fi fosti! marcate la autorităţile competinte.
Art. 41. Pentru

prima timbrare , interesaţi se

măsurile la autorităţile
vorii afla.

vori

duce

inşii cu

de verificare în a cărori circumseripțiune se

Art. 12. Tote măsurile şi greutăţile reparate nu se vorii putea
buinţa mal "nainte de a primi din nuou timbru de verificare.

intre-

Art. 13. Verilicări periodice se vorit face uă-dată pe fie-care anni tu:
turoră măsurilori usitate in commercii şi de particulari.

Epoca inceperii acestori verificări va fi în luna lui Ianuariii, 6ră a terminărei se va ficsa la fie-care periodă, pentru orase, de către

consiliu-

rile urbane, eră pentru communele rurale, de către prefectulii judeţului.
Art. 14. Tote verificările se vorii constata prin mărci annuale; verifi-

catorulii va avea un registru in care va inscrie verificarea făcută şi unde
se va subscrie acella alle căruia măsuri se vori fi verificati.
Deca, acesta nu va, voi a subscrie saii nu va sci a seri, atunci verificatorulii va nota in registru nevoinţa, saii neputința aceluia de a subscrie.
Art. 15. Pe lângă verificările “periodice mai susii insemnate, se vori

mai face şi verificări pe neasceptate, fără taxă, după recomandaţia, poliției sai a autorităţii locale. Aceste verificări se vorii putea face numai
de la răsăritulă până la apusulii sârelui.
Art.

16. Ministerulii de

interne,

agricultură şi lucrări publice, prin

ordonanțiă Domnescă, va determina forma precum siş materialul din
care vori avea a se face greutăţile şi măsurile, indestrândi pe fie-care
officiti de verificare, pe

forma şi materialul

lângă etalone şi mârci, cu tablouri arătătâre de

determinati, după care apoi industria, privată va,

putea fabrica măsurile trebuitâre Pentru commerciit,

Pe lângă acestea se voră da ofliciurilori de verificare şi tablouri de
transformarea, măsurilor vechi in celle nuoi şi vice-versa.
Art, 147. In tâte orasele unde trebuinta commerciulul va, cere, municipalităţile vorit avea facultatea de a înființa officiuri publice, in carii cetăţenii vorii putea măsura şi cântări mărfurile lori, plătind vă, retribuţiune moderată care se va, fixa de către autoritatea municipală , după
aprobaţiunea consiliuluide Statii.
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Art. 148. Nimeni nu va putea exersa, funcțiunea, de
verificatore publicii fără a, depune jurământulii de a “Şi implini bine
şi
cu
credinţă, sarcina sea. Jurămăntulu

se va, depune dinaintea preşedintelui tribunalului
de commerciă sai inaintea primarului munjcipalită
ţii locului.
Art. 19. Se va da de către măsurătorii publici
cetăţenilorii carii vorii
cere, insemnarea
, constătătre de resultatuli operatiuneo .

TITLULU III
POLIȚIA MESURILORU
Art. 20. Priveghiărea d'a nu se vinde şi intrebuința
de câtit numai
măsuri conformiă prescripţiuniloră legei de faqiă,
seva face de către
polițiile locale şi de către impiegaţii consiliurilori commu
nale insărcinate
cu verificări prin visite extraordinare şi neasceptate.
Art. 21. Agenţii poliţiilorii şi agenţii communali
vorit face proceseverbale pentru contravenţiunile şi delictele ce
vori descoperi, şi vorii
urmări pe făptuitori pentru a li se aplica pedeps
ele sai amendele prevEdute de legi pentru assemenea abateri.
Art. 22.

Agenţii insărcinaţi cu verificările greutăţilori

şi măsurilorii,
vorii confisca tâte măsurile şi greutăţile carii pară
avea forma, sat mară
fi făcute de materiile prescrisse ; assemenea, carii
vor fi alterate, r6se
sau turtite, precum şi măsurile vechi ce se vorii
găsi in usu. Aceste
măsuri depun

ându-le la poliţia, locală saii la sub-prefectură,
se vorii strica
şi materialul din care aii fostii făcute se va
confisca drepți. amende.
Aceste disposiţiuni nu vorit prejudeca intru
nimici pedepsele dictate
de legea penală pentru facerea, şi intrebuințar
ea de măsuri şi greutăți

alse.
Art. 23, Disposiţiile legei de faciă se vori pune
in aplicare la 1 Ia.
nuariii, annuli una,
mie optii sute şese-deci şi ş6se.
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2-a CATEGORIA

E 2

din Moldova

VALOAREA

de Ţera Românâscă

VALOAREA

===

4 ă Jin fălci şi stânjeni pătr.jin pog6ne şi stinjen! păt.

= „a
=

|Stânj. pătraţ
0

1289,9022

25,8590]

este de 240 st. lung.

OBSERVAŢIUNI

şi in pogâne din Ţerra Românescă,

Vodă pătray.

şi 12 lăţ. sai 2880 st. pătrați.
Pogonulii din 'Țerra Românâscă este de 72
st. lung. şi 18 lătim. sau 1296 st. Şerbanii-

Falcea din Moldova

Moldova
Transformarea ariel multipliloriă şi sub-multiplilorii sei în fălci de

Numirea sistematică]
>

Pogone
20,1090

1

|Stânj. pătraţi]
0,

2010,8992

0,2586]

Fălcr
LD

0,

0

Arii]

s

100]

0,2011

P
:

,
anemeenasse
ceeace ia,
Hectar

0,

ATi necenoeneeeraseneeneene)
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REGULAMENTU
RELATIVU

LA MESURI ŞI GREUTĂȚI ŞI VERIFICAREA LORU IN

EXECUTAREA LEGEI DE LA 15 SEPTEMBRE 1864 ')
(1866)
TITLULU

|

DESPRE FORMA ŞI MATERIA GREUTĂŢILORU ŞI A MESURILORU
Art. 1. De la 1 Ianuariii 1866 nu se va primi la ântâia verificare de
câtii numai greutăţile, măsurile şi instrumentele de cântărire şi măsurare, carii vori indeplini condiţiunile de admisibilitate prescrise in articolele de mai jos.

Art. 2. Măsurile de lungime suntii:
NUMIREA MESURILORU
Dublu-decametru.
Decametru.
Dublu-metru.

NUMIREA MESURILORU
Metiu.
Dublu-decimetru.
Decimetru.

Aceste măsuri vorii trebui a fi construite de metal, lemn sai alte
materii solide.
Elle vori putea avea forma ce se va socoti mai potrivită, cu trebuintele la carii vori fi destinate.
Osebitii de măsurile de uă singură bucată, este permisii de a, se face
măsuri de lungime

compuse

din mai multe părţi; cu acâsta, insă ca nu-

m&rulu părţilori să fiă duo, cinci sait dece.
M&surile voră fi solidu construite; exiremităţile mă&surilori de lemnu,

„precum metruli şi dublulu săă, vorii fi legate cu metalii.
Impărţirite in centimetre şi milimetre vorii fi insemnate
rată şi in unghiu dreptu cu “lung imea măsureij,
1) Veqi notiţa, precedentă și art. 36 din acestii regulamentii.

exactii,

cu-

552

Numele

fie-căreea măsuri

va fi săpată pe facia superidră

a măsurei
care va trebui a purta de assemenea, numele şi marca, fabricantului.
Decametruli şi dublulii săi, construite in formă de lanţă, voră trebui

a avea vergi indestulii de tari, avendii fie-care lungime de duoă
şi de

patru decimetre ; verigile de legătură, intre aceste

vergi voru fi de acellaşu metal, afară de acelle corespundătâre la ună metru carii
vori trebui a fi din unii metală de culdre osebită,
Art. 3. Măsurile de capacitate pentru materiile uscate suntii
:
a
NUMIREA

MESURILORU

e

a

Ra

NUMIREA

Ectolitru.
Jumătate ectolitru,

a

i

e

MESURELORU

Dublu-litru.
Litru,

Dublu-decalitru.

Jumătate litru.

Decalitru.
Jumătate decalitru.

Dublu-decilitru.
Decilitru.

M&surile de capacitate

pentru

materii uscate vori trebui a fi con-

struite in formă, cilindrică, şi vorii avea in intru diamet
rul egali cu inăl-

timea,

Măsurile de lemnă nu voră putea fi făcute de câtit de lemni
de stejari; elle voră trebui a fi solidii construite in tâte părţile lorii.
Pentru măsurile ce vorit avea pe diri intrulii nervure sati
alte părţi
destinate a consolida măsurile, atunci acestea vorii trebui
a avea uă
inălțime mai mare spre a compensa volumulă occupatii
cu acelle nervure,
Măsurile de lemnii se vori face dintruă singură foie de lemni,
în-

duoită rotundii şi prinsă in cuie.
Marginea

de feri.

superidră a măsurilorii de lemnă va fi căptuşită

Pe lengă acâsta, măsurile

cu uă foie

celle mari de la, dublu-decalitru până

la, ectolitru vorii trebui a [i legate cu cercuri de feri, şi se va,
putea, după
trebuința la care 'vorii fi destinate, a li se aşeda picidrele
ințepenite cu
bulone și piuliţe.
Măsurile de lemni de dimensiuni mai mici vori putea [i
legate cu
bande laterale de tablă, de feri.
Măsurile

acestea, vorii putea fi făcute şi de aramă saii de tablă de
feru;

cu acâstă osebire
susul.

insă ca, elle să aibă soliditatea, şi forma descrissă mai

Pie-care măsură vs, purta numirea, sea şi, osebitii, numele saii
marca
fabricantului, care se va aplica pe fundulii măsurei,
MESURILE

DE CAPACITATE

PENTRU

LICUIDE

Art. 4. Numirile şi forma adoptată in tabloulii de la art,
surile de capacitate pentru materii uscate, vorii servi de
construirea măsurilorii intrebuinţate pentru licuide de la
la dublu-decalitru inclusivii; elle vorii putea fi făcute de

3 pentru măsregulă pentru
ectolitru până
alamă sau de

553.

tablă de ferit, deră cu reserva, expresă de a preintempina, prin spoire cu
cositori sait prin altii midloci analogii, ori-ce alterare saii oxidațiune de
natură a presenta primejdie din intrebuinţarea, acestori măsuri.
Măsurile dublu-litru şi mai mici vori irebui a fi construite esclusivii

de cositori, şi vori avea pe din intru uă inălţime de ducă ori câtă diametrului, elle” vorii avea greutatea mai josi arătată ca minimumă obligătoru pentru fie-care măsură.

GREUT. ȘI MESURI (în gr.)
NUMIREA

FARA
CU TOARTE | CU TOARTE
OARTE NICI|
FăRA
şi
CAPACU,
CAPACU
CAPACU

MESURILORU

gratie.

Dublu-litru „nn
LIU cn ceanaoaaaee

neaneneaaeee

Jumătate-litru

Dublu-decilitru
Decilitru. nana
ceeace neant ceea naee .
Jumătate-decilitru

nn

eee

Dublu-centilitru
Centi-litru, eee
eee eee eeean near eanee

Proporția,

cositorului

intrebuințati

pentru

grame.

1,350]
900|

1,700]
1,100|

2,200
1,350

525

650

820

85

110

140

45
25

60
35

85

280
145

335
180

420
240

fabricarea măsuriloră

va

(i de 83 sutimi și cinci miimi; asiii-felii dâră metalul din care se vorii
face măsurile âcestea nu va, trebui a contene mai pucinii de opti-deci

şi duoă sutimi de cositor curati, nici maj multi de optii-spre- dece” SU-

limi de alti metal amestecati.
Aceste măsuri trebue a conserva la marginea superidră pe din intru
forma, cal&pului, elle vorii trebui să fiă fără goluri sai alte imperfecţii
provenite de la vărsarea, lori.
Numirea, fie-cării măsuri se va, scrie pe corpulu ei; numele sati marca

fabricantului se va, insemna pe fundu.
Se vor putea, construi măsuri de tinichea de la dublu-litru și pânăla
centilitru , insă acestea vorii fi esclusivii reservate pentru lapte, ulei,
unţii-de- Jemnii şi gazi; forma lori va îi cilindrică, avândă diametrulit
egalu cu inălțimea, contormit

cu prescripţiunile pentru măsurile din ta-

bloulă de la art. 3 “destinate la materiile uscate; elle vorii avea. uă tortă
sati unii

cârlig!

assemenea de tinichea şi voriă purta, numirea loru pe

cerculi. superiorii intorsi pe din afară, făcuți de tinichea dublă, şi care
le va, servi de margine, Pentru

insemnarea

mărcilori

de verificare

se

voril dispune duoă picături de cositori turtite: una pe marginea superiOră şi alta la impreunarea fundului care va trebui a purta numele sai
marca, fabricantului.
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GREUTĂȚI DE FERU

Art. 5. Greutățile se vori construi de fontă, de ferit (tuciii, schijă) numirea lori. este insemnată mai josii precum şi denumirea abreviată ce
va, trebui a fi inscrisă pe fie-care din elle in caractere lisibile.
NUMIREA
NUMIREA
GREUTĂŢȚILoRU

abreviativă ce
NUMIREA
va trebui a fi
insemnată, pe su- „GREUTAŢILORY

pra-facia supericră.

50 Kilograme.
20 Kilograme.
10 Kilograme.
5 Kilograme,
Dublu-kilograme.

50
20
10
5
2

Kilograme.
Kilograme.:
Kilograme.
Kilograme,
Kilograme.

Kilogramu. Jums&tate kilog.
Dublu ectogramu
Ectogramu.
Jumătate ectozg.
IRON
ORI

NUMIREA
abreviativă, ce
va trebui a fi
insemnată pe supra-facia, superioră,

“1 Rilogramu

17, Kilogram
2 Ectog.
1 Ectog.

-

1/7, Betog.
II

Greutățile de feră de cinci-spre-dece şi duoă-deci kilograme se vorii
face in formă de piramidă trunchiată, rotundită la unghiuri și avendi pentru basă unit paralelogramii.
:
Celle-alte greutăţi de ferii de la aceea de dece

kilograme până

la ju-

m&tate ectogramă inclusivii, vorii trebui a avea, formă de piramidă trun-

chiată avândi de basă exagonu regulată.
Belciugele ce sunți atasate la greutăţi voriu îi aşedate in modii ca să
d

nu trâcă peste muchia, lui superi6ră.
Pie-care belciugi va trebui să fiă de feră ciocăniti rotundii şi bine
fertă.

Pie-care belciugii ataşată cu unii lanţii de ferii va fi dispusit ast-felii

i

ca să intre cu uşurinţă in scobitura făcută pe facia de d'asupra greutăţei.

Fie-care lanţii
va fi de feri ciocăniţă s i construitii solid, atătit la cao
d

pătulu ceţine belciugul u câți şi la, cellu-altii capătii cu crăcane, carii vorii

trebui să îiă induoite si intorse pe de-desubtit pentru a reţâne plumblulii
necessariii pentru potrivirea greutății.

Greutățile de feră nu voră trebuia avea pe supra-fagia lori nici dungi,
nică goluri şi fonţa, trebue a fi nici iute ci de bună calitate.

Fie-care greutate trebue să aibă la extremitatea lanţului uă cantitaţe su-

ficientă deplumbi turnată intruă singură versatură, care este destinată ..
a priimi intipărirea semnelorii de ântâia verificare şi a celloră periodice
precum şi marca

fabricantului.

GREUTATI DE ALAMĂ

Art.

6. Greutățile
de alamă sunti arctate mai
a

rea ce se va inscrie pe fie-care din elle.

jos precum şi numi-

.

NUMIRILE

Dublu-centigramu
Centigramulă |
Jumătate centigramu
Dublu-miligramu .

Miligramulii
Î ceata

Se

kilograme.
kilograme.
kilograme.
kilograme.
kilogramu.
grame.
grame.
grame.
grame.

20 grame.

"10 grame.
3 centigrame.
2 grame.
îÎ gramu.
- 5 decigrame.
2 decigrame.
1 decigramu.
5 centigrame.
20...
„G.
L. G.
„G.
S=>

Jum&tate decigramu.

20
10
3
2
1
500
200
100
50

aBu

Duoă-deci kilograme
Dece kilograme
Cinci kilograme
Dublu- kilogramu.
"Rilogramulu
Jumătate kilogramu.
Dublu-ectogramu.
Ectogramuli .
Jumătate ectogramu .
Dublu-decagramu
Decagramulii .
Jumătate decagramu
Dublu-gramu .
Gramulii
Jumătate gramu .
Dublu-decigramu.
Decigramulu . .
.

CE TREBUE A FI APLICATE LA SUPRA-FAGIA
SUPERIOARĂ

„IO

„ NUMIREA GREUTĂŢILORU

ta

Forma greutăţilorii de alamă, de la, 20 kilograme până la gramiă în-

clusivi, va fi aceea, a unui cilindru avendii la, verii uni nasture. Inălţi-

mea cilindrului va, fi egală cu diametrulii s&ii pentru tote greutăţile până

la aceea de cinci grame inclusivi; inălţimea fie-cărul nasture vă fi egală,
cu jumătatea, diametrului cilindrului: ce "li supportă. Aceste disposiţiuni
nu voril îi aplicabile pentru greutăţile de unul și duoă grame carii vori
avea diametrulii mai mare de câtă inălţimea.
Greutățile de la cinci-deci grame până la ună miligrami inclusivit se
vorii face de foi de alamă tăicte pătratul.

Greutățile de alamă cilindrice şi cu nasture vori putea fi masive sau
voră putea conţene in interiorului lori uă;6re-care cuantitate de plumbii;

insă elle voră trebui a presenta totii-a-una: același volumil. Aceste
greutăți poti fi făcute, sau dintruă singură piesă, Sai cell multi din
duot, carii vorii fi, una, cilindrul şi alta, nasturele,; d6ră in acestii casit
nasturile va, fi prinsi in şurupi pe 'corpuli greutăţii şi fixată invariabil
cu unii cuiil Șaii, şurupit micii care nu va îrece "peşte facia superidră.
Acesti cuiii va fi de aramă pentru a se putea lesne osebi,
Greutățile de alamă de unii kilogrami si mai'mici, vorii putea fi fă.
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cute in forma, unorit pahare. conice ce se puni unele in
altele şi se poti
cuprinde intr'uă cutie, care şi ea singură este uă greutat
e legală.
Supra-fagia tuturoră greutăţilorii de alamă va trebui
a, fi curată,

spre a,
nu presenta, nici unii corpi străinii ce ar fi fostii introdusii
in alamă, nici
vre ună golii ce ar permite de a se introduce assemenea corpuri
străine.
Numirile vorii fi scrise in săpătură şi cu caractere lisibile
pe supra-faqia superidră a greutăţilorii. Fie-care greutate va
trebui a purta numele

sai marca fabricantului,

UNELTE DE CANTĂRIRE

Art. '7. Uneltele de cântărire suntii :
1. Balanţele cu braţe egale.

2. Balanţele cu basculii.

Balanțele cu braţe egale cunnoscute sub numirea
de Dalanţe de magasine, vorii trebui a fi solid construite. Braţele de
ferii (la a cărora capete
suntă atârna

te talerele balanței) voriă trebui a fi mai multi late de

câti
grose, mai cu s6mă către centru unde sunții cuţite
le sai punctele de redemi ce le traversă perpendiculară, şi alle căror
muchi vorii trebui a

îi ascuţite și in linie drâptă. Punctele extreme de atârn
are

fi aşedate de egală distanţă de aceste cuțite. Braţele nu vorăvori trebui a
trebui a se

cletina in sape. Balantele vorit trebui a fi oscilante. Sensib
ilitatea loră va
[i până la duot miimi din totala greutate incărcată
pe balanţe.
Balanţele cu basculii vori trebui a fi oscilante şi constr
uite astii-felii
ca, să dea in totii-d'a-una unii raportit exactii de una
la dece, intre greutatea pusă în talerulii balantei şi intre aceea de cântăr
itii pusă pe tablă.
Aceste instrumente vorii trebui a fi astă-felă ca să potă
cântări cellii puqini una sută de kilograme. Elle vori f solidii constr
uite. Greutățile in(rebui

nţate la, cântarele cu aceste balanțe nu vorii putea fi altele
de câtă

acele prescrisse la. arţ, 5.

Forţa fie-cărei balanţe cu basculii se va arăta
in kilograme , pe us
placă de alamă incrustată pe facia tablei vertic
ale de lemni. Sențibilita-

tea acestori instrumente va fi de uă a mia parte
din greutatea incărcată

pe tabla balanței.

Tote instrumentele de cântărire voră purta numele
sai marca fabricantului.
INSTRUMENTELE

DE MESURĂTOARE

PENTRU

LEMNELE

DE FOCU

Art. 8. Cadrurile ce represintii măsurilede soliditate alle
decasterului, a dublului-sterii Şi carii suntii destinate pentru misurătorea
lemnelori de foci, voră fi construiţe de lemnii buni; bucăţile
ce le compunii
vorii fi bine indreptate şi solid impreunate.

Fie-care cadru se va compune dintr'uă talpă din duoi stâlpi
verticali
şi din duoă proptele; lungimea tălpei intre stâlpi este fixată
precum ur-

mEză, adecă:
Decasteruli (corespundândă

aprozimativi cu vechiulii

stânjeni).
9
m. 50.
Dublu-steruliă (corespundândii aproximativă cu a cin
|
cea parte din stânjeni )
,
i «
00 a.
Lemnele voriă fi tăiate in lungime de duos metre şi inălțime
a, stâlpilori va fi:
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Decasterulu

.

Dublu-steru

..

.

.

.

.

i.

9m.

00

a

la

00

Şi voru fi impărțite in dece părți.
Cadrele măsurelorii mai susii arătate voriii pulea fi construite și de
feră, numai să indeplinescă condiţiunile necessarii de exactitate și 'soliditate și să porte place de cositoră sait de plumbi pentru a inlesni aplicarea mărcilorii de verificare.
TITLULU

II

DESPRE VERIFICATORI
Art. 9. Verificarea greutăţiloră şi a măsurilorii destinate şi intrebuinţate in commercii se va face, sub priveghiărea prefecţilori şși a sub-.
pretecțilorii , de către agenţii speciali numiţi şi revocabili prin “ministeruli din intru, agricultură şi lucrări publice.”
Art. 10. In fie-care plassă sau ocolu se va numi câte unu verificatorii

care va avea, biuroulit săi câtu se va putea mai in centrulii plășei.
Se va putea numi şi adjutori de verificatori, supuşi acelloraşi condiţii
și avendu acelleşi atribuţii ca, şi verificatorii.
Art. 144, Fie-care biuroii de verificare va avea asortimentulii necessariu de etalne, verificate şi marcate, la, depositulă de prototipe inființatu lengă ministerulii de interne, agricultură şi lucrări publice ; etalonele
biuroului voră trebui a se verifica din nou la acellaşii depositi celli puginii

uă-dată la tret anni,
Mărcile necessarii la verificări prin districte vorit fi fabricate prin ingrijirea ministrului afaceriloru departamentului de interne, agricultură șsi

lucrări publice ; elle vori purta semne distincte pentru fie- -care annii de
exerciţiu.
Mărcile

din noi sai

destinate la verificarea

greuțăţilorişi măsurilorii , fabricate

reparate , vori fi diferite din acellea ce suntii destinate a

constata verificările periodice succesive.
Art. 145. Etal6nele şi măsurile biurourilorii de verificare

suntii con-

servate de verificatori, “sub răspunderea lori şi sub priveghiărea prefectiloriu.

” Art. 46. Lefa verificatorilorii este regulată de ministeruli de interne,
agricultură şi tucrărilori publice, pentru communele rurale, şi de consiliile municipale , pentru communele urbane; ea cuprinde (prin abonamentii ) cheltuelile de călătorit ordinare, acelle de intrețenere şi de trans-

porti, a instramentelori de verificare şi cheltuelile de 'confecţiune a matricelorii de roluri,
Etalonele se vori păstra și operaţiile se vori face in localul destinatu pentru acesta de administraţiune.
Etalânele, mărcile , registrele şi mobilarea biurourilorii se dau verificatoriloră de administraţiă.

Cheltuelile de călttorit extra-ordinare, afară din plassa sai: ocolulu loră,
li se plătescii osebită.
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TITLULU III
DESPRE

VERIFICARE

Art. 25. Verificarea periodică se face in toți anil. Prefect
ulii reguleză,
vendulii in care suntă a, se verifica, diferitele commune alle
districtului.
Art. 26. Verificatorulit este datorii de a indeplini verificarea
ce ”i se
va insemna peniru fie-care annii şi de a, merge la domiciliulii
fie-căruia
din acei inscrisi in roluli ce se vă, alcătui conformii arţ. 25,
Eli verifică şi insemneză greutăţile, măsurile şi instrumentel
e ce ?i se

infăcișeză, atâtii acellea ce compuni in minimumu asortim
entulii obligatorii, câtti şi acellea ce commercianții
arii posseda ma! multi.

Eli le inscrie pe tâte pe unii registru portativii pe care supusu
li la
verificare subscrie in margine, şi dâcă acesta nu scrie sai
nu vrea, să,

subscrie, verificatorulă constată âcâstă urmare.

*

Art. 27. Verilicarea, periodică se va putea, face la localulii primări
ei,
insă numai pentru localităţile acellea la carii ministrulă de interne
, agricultură și lucrări publice

ar crede executarea, acâsta mai lesnici6să,

Verificatorii potii totii-da-una face, sait ex-oficio, sait după cererea, autorităţilorii judiciare sai administrative, visite extra-ordinare şi neopinate

pentru verificarea măsuriloriu,

Art. 29. Balanţele sai alte instrumente de cântărire suntit supuse
verificărei. primitive şi marcate mal ?nainte d'a fi scâse la vendere sait
liberate publicului, pe lângă care apoi acelle instrumente suntă iaspectate şi supuse la verificările periodice, insă numat la domiciliu,
Art. 30. Cadrele

dublului-sterii şi decasterului ce servi in commer-

ciulu lemnelorii de foci sunti verilicate şi marcate mai ?nainte de intrebuințare, insă numai la domiciliă.
Elle suntit assemenea supuse la verificarea periodică.
Art. 31. Greutățile şi măsurile caselorii communale, alle biurourilori de vamă, alle cântăritorilori publici, alle spitaluriloră , inchisorilorii şi stabilimentelorii de bine-faceri şi a ori-cărori alte stabilimente de
bine-faceri şi a ori-cărorii alte stabilimente publice, suntă supuse la verificări periodice.
.
Art. 32. Greutățile si măsurile intrebuintate in piăie publice, bâlciuri
şi terguri, in magasinuri mobile de negutători umblători, sunti. supuse

exerciţiului verificatoriloră.

rt. 33. Visitele, exercițiile ce verificatorii suntă autorisaţia face la
domiciliuri nu se poti indeplini de câtă diua.
Cu idte astea pentru

negu țători şi debitanți acelle visite se potil face

in totii tempulii pe câți sunții deschise publicului locurile de vendere.
Art. 34. Prefecţii fixedă prin incheiăre pentru fie-care commună Şi în
fie-care annii epoca. când'se va, face verificarea,
Pentru oraşe acestă, epocă se va fixa de consiliulii municipali.
|
La, expirarea cellui din urmă termenit de mai sustii şi după ce verificarea, se va fi făcutii de commună , este opriti commercianţiloriă, antreprenorilori şi industrialilori de a intrebuința şi de a avea in possessiunea,

ori greutăți,
msuri şi instrumente de cântărire ce mari fi fosti su9

puse la verificarea periodică şi carii marii purta marea annului.

TITLULU
DESPRE

INSPECTAREA

DEBITULUI

IV

MARFURILORU

CA ŞI CU MESURA

CE SE VENDU CU CUMPENĂ

Art. 35. Inspectarea debitului mărfuriloră ce se vendii cu cumpăna sait
cu măsura este confiată speciali priveghiărei si autorităței prefectilorii,
sub-prefecţilorii, primariloru, adjutorilorii ŞI commissarilorii polițienesci.

Axt. 36. Primarii, adjutorii, commissarii şi inspectorii poliţienesci
vOTiU face, iin ocâlele lori respective şi de mai “multe ori pe anni, visite
in magasii Şi prăvălii, in piece publice, bâlciuri și terguri pentru a se

assigura despre exactitudinea și fidela, intrebuintare a greutățilorii şi măsuriloră.
Voră priveghia biurourile publice de cântăritii şi măsuratii ce dependii
de administrarea municipală.
Se vorit asigura dâcă greutăţile şi măsurile; aii măvcele de verificare și deca, de la verificarea constatată prin aceste mărci, aceste instrumente n'aii suferitii variații, sai accidentale, sau fraudulâse.
Art. 37, Vori visita, adesea balanţele şi tote celle-alte instrumente de
cântărit; se voru asigura despre drepiatea loră şi despre libertatea,
mişcărilorii lori şi vori! constata ori-ce infracţiune.
Art. 38. Primarii şi amploiaţii poliției vorit priveghia venderea cu

fidelitate a mărfuriloră carii, fiind fabricate cu tiparit sait cu formă, se
vându cu bucata sai cu pachetul ca corespundinte unei greutăți “no.
tărâte.
Cu tâte acestea calâpurile sau tiparele proprii, de acesti felă, nu vorii

fi nici uă dată considerate ca instrumente

de cântăritu, nici vori putea

fi supuse la verificare.
Art. 39. Vasele şi bucăţile in carii se păsireză băuturi licuide sai materii, nu vori fi considerate ca măsuri de capacitate saii de greutate.
Se vorii lua măsuri cala venderea in detalii a băuturiloră şi a, altorit

licuide, aceste să nu fiă vendute cu Gre-carii vasse sait măsuri presupuse
a fi ecuivalente măsurilorii legale, fără a fi fostii măsurate in adevără.

TITLULU

V

DESPRE INFRACȚIUNI ŞI MODULU DE A LE CONSTATA
Art. 40.

Afară de dreptului dati

amploiaţilori poliției judiciare prin

codul de instrucţiune criminală, verificatorii constată contravențiunile
prevădute de legile şi regulamentele

privitore la greutăți şi măsuri în

intinderea districtului la care suntii numiţi și juraţi.
Ei suntii

datori de a, arăta actulii de numirea lori in acâstă funcțiune

cellorii supuși la verificare şi când aceștia ar cere?o.
Procesele-verbale alle lori. suntit luăte de basă inaintea, justiţiei până
la uă dovâdă contrarie, conformă art. 21 din legea de la 15 Septembre 1864 1).

Art. 41. Verificatorii confiscii tote greutăţile și măsurile carii nu vori
fi conforme cellorii statornicite prin legea din 15 Septembre 1854,
De assemenea ei confiscu tote greutăţile, măsurile, instrumentele de
1) Veţi lezea precedentă

miterea,

pentru măsuii

și creutăţi căci la densa se face tră-

39
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cântărire şi de măsurătore, alterate sai defectuose saii cari n'arii avea
mărcile legale alle verificărei.
|
EI depunii objectele confiscate la, primărie când acâsta e posibili.
Art. 43. Dâcă găsescii măsuri carii, prin starea lori de oxidaţie, poti

văt&ma sănătatea cetățenilorii,
sarii de poliţie.
_

Art, 44. Supuşiila

ei insciințezii pe primari şi pe commis-

verificare sunții datori de a deschide magasinele,

prăvăliile şi atelierele lorii, şi de a ascepta la domiciliulii lorii indată ce
primarulu ”i va insciința, prin publicaţiă, in formă, ordinară, că urmeză a
se face verificarea măsurilorii; acestă insciinţare, insă, va, trebui a se
face cellă puginit cu duoă dille mai ?nainte de diua verificărei.
Assemenea suntii datori de a se supune verilicatorilorii la tte visitele

prevădute prin art. 26 şi.27.

Art. 45, In casii când cei supuşi la verificare sară opune la acâsta
şi când verificatorii ar trebui a proceda la verificare inainte de răsăritul
sau după apusulă sorelei, conformii art. 33, atunci nu se potii introduce
in case, bastimente sai magasii, de câtă în presența primarului, adjutovului saii commissarului poliţiei.
Art. 46. Puncţiunarii denumiți in articoluli: precedenti nu poti refusa d'a insogi in totă-d'a-una pe 'verificatori când. el vorit cere acesta, şi
procesele-verbale ce se voră alcătui, dâca va fi necessitate, se vorii subscrie şi de amploiatulii polițienesc sai municipală , in presența căruia

s'a făcută verificarea, in casii de refusi se va face menţiune in dissele

procese-verbale.

„Art. 47. Verificatorii incheiă procesele lori verbale in celle 24 ore
de
la constatarea, contravenţiei, le scrii ei inșii, le sub-insemnâză şi le legaliseză, cellă mai târdiu a duoadi după incheiărea disselorii procese-verbale inaintea primarului saii a adjutorului communei unde "şi ai reşedința, sau acellora unde

sa commisiă

contravenţia;

legalisarea este sub-

Scrissă afâti de primară saii adjutorii câți şi de verificatoră.
Art. 50. Când afişe saii anunţiuri arii cuprinde numiri de greutăţi
şi

măsuri, altele de câtă celle arătate in tabloulii annexaţii la
legea din 15
Septembre 1864, primarii sai adjutorii de poliţie suntii datori
d'a constata

prin procesit-verbali.. Verificatorii şi toţi cei-alţi agenți ai autorităţii
publice suntă datori assemenea de a semnala orl-ce abateri de felulu
acesta
ce ei arii descoperi.

TITLULU VI
DESPRE DREPTURILE DE VERIFICARE
Art. 52. Verificarea periodică a Sreutăţilori, măsurilorii şi instrume
ntelorii de cânțăritiăi a stabilimenteloră publice, arătate la art. 31,
se face
gratisă,

Assemenea se face gratisă şi verificarea greutăților, măsurilorii şi ins-

îrumenteloră de cântăriţiă, presentate voluntarii Ia. verificare de individele nesupuse de lege la acestă indatorire..

LEGE
PENTRU
INFIINŢAREA
TRU

UNUI

NOU

FABRICAREA

SISTEMU

MONETARU

MONETELORU

ŞI PEN-

NAŢIUNALE

(1861)
Art, '7. După ântâia emissiune a monetei de aramă, tâte compturile Statului nu se voră mai țenea, in le! vechi şi parale, ci in lei noul şi
bani. Assemenea suatii datâre tte stabilimentele publice, toţi bancherii,
commercianțit şi industrialil a ţenea registrele și comptabilitatea lori in
lei şi bani, coniormii noului sistemi monetari.

Art, 8.: Pentru regularea compturilorii

şi calcularea, leilorit vechi şi

paralelorii in lei noui şi bani şi vice-versa, se alătură tabela litera, a r),
după care se voru face calculele de transferarea tuturorii compturiloriă,
obligaţiunilorii, bonurilori , poliţelorii, tratelorii, zapiseloru , contractelorii şi a ori căroru efecte emisse inaintea aplicărei legei de faciă.
Art. 44. Monetele de aurit şi de arginti alle Franciei, Belgiei, Italiei
și Elveţiei fabricate după acellaşii sistemu monetarii, se vorii primi in
jerră Ja tote cassele publice Wuă potrivă, cu moneta legală a ţărrel.
Art, 12. Celle-alte monete străine de auriu și arginti, câte circulă
astădi in terră, se vori primi la tâte cassele publice iincă pentru tâmpulii
până când se va face emissiunea, 1-a a monetei naţiunale de argintişși

1) Tote autorităţile din ț&ră posedii assemenea tablouri trămise de ministerii, și
tute cunnoseii transformarea leilorii vechi în lei nuoi și vice-versa. Acestă transformare, în puține cuvinte şi fără a fi trebuință de reproducerea tabelelori, se
operâdă, în modulii următorii:
Transformarea leilorii vechi in lei nuoi se face prin iumulţirea, summei leilorii
vechi cu 10 şi impărţirea produsului inmulțirei eu 27, şi eâtulii este summa, leilori nuci.
Transformarea leilorii nuoi in vechi se face prin inmulţirea summei leilorii nuoi
cu 21 3şi impărţirea produsului inmulțirei cu 10, și câtulă este summa leiloră
vechi
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de auri pe pregiurile stipulate in tabela litera b 1), anexată la acestă lege,
După trecerea de șese

luni de la 1-a

emissiune a monetei

naţiunale

de arginti si aurii, ori-ce monetă, afară de aceea care represintă sistemulu monetarii decimală stipulată prin convenţiunea internațiunală din

23 Octombre

1865, va inceta Wa mal avea cursul legalu și obligatoriii.

Art. 14. Acesti sistemit monetarii se pune in aplicare de la data unei
publicaţiuni de trei luni, termenii fixati de ministerulă financeloriă.
Art. 15. Guvernulă va fixa, prin măsură administrativă, termenulii
de la, care cassele publice nu vorii mat accepta, alte monete de aură şi
arginții de câtii acellu legale.
Art. 16. Nimeni nu va fi țenutii a accepta in plată monete de aramă
pentru uă summă mai mare de cinci lel, ori-care ară fi summa ce este
de plată,

.

Art, 17. După trecerea de ese lunt de la ântâia emitere a monetei
naţiunale,
monetele străine de aramă ce circulă astă-di în terră, inceteză
o
de a mai avea cursă,

-

:

LEGE
ASSUPRA

POLIȚIEI

ŞI EXPLOATARII CĂILORU
ROMANIA

FERATE

DIN

(1870)
Art. 17. Abaterile concesiunarilorii exploătărit drumurilorii ferate de
la clausele cactelorii lori de insărcinări saii de la regulamentele ce se
vorii face pe basa, acellorii clause şi a legii de faciă, in ceea, ce privesce

impedicările ce sarii aduce de denșii navigațiunii, viabilitățit drumurilorit națiunale, judeţiane ori vicinale, sait liberei scurgeri ă apelorii se
vorii constata prin procesele-verbale intocmite de prefecţi, sub-prefecţi,

primari, ingineri şi conductorii Statului insărcinaţi cu acesta.
Art. 24. Concesiunarii căilorii ferate suntii respunsabili către
Staţii

sai către particulari de pagubele causate de către administratorii, direc-

1) Eată deslușirile acestei tabele:
Monetele francese, italiane, belgice Şi elveţiane, de aurii și argintii,
fabricate după
aceliașii sistemi monetară ea celle române și represintânaii multiplele,
unitatea și fraețiunile francului, se primescă la tâte bassele publice d'uă potrivă
cu monetele române

după valdrea lorii nominală precum se artă la, art. 11. Gelle-alte aii cursul
următorii:
AURU

Lira, sterlingă: 25 let;— lira, ottomană: 22 ], 70, b.;
— polu-imperialii
20 1. 40 b.; ducatuli (galbenul austriacă): 11 1. 75 b.

ARGINTU
„Ieosaruli: 4 ]. 44 b.;— rabla rusă: 4 1.; 380 capeici

(rusii):

vechi: 11. 20 b.; —
piesa de 20 capeici: 64. b.; — aceea de 15 capeici:
43 b.; — aceea de 10 capeici : 30 b.; — sfanțuli de 20 creițari: 84 bani.
NB. Piesele de 20, 15 și 10 careiei s'aii trecută seădute, după
disposiţia, din:
1871 a Ministerului financelorii.
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torii şi agenţii de ori-ce gradi intrebuintaţi de dcnşii in exploatarea,
drumurilor “ferate.
.
Statulu este supusi la aceeaşi răspundere către particulari, in casi
când unii drumii de feri se va exploata, pe comptulu seii, adecă in modă

de regie.
Art. 25.

Procesele-verbale pentru abaterile, delictele sai crimele

prevedute la, art. 24 de mal susu, se vorii incheia de ofiiciării poliției judecătoresci *); in casii de lipsa acestora, de către inginerii şi conductorii

Statului, sai de către al companiilorii recunnoscuți de către administraţiune şi carii vori fi depusii cuvenituli jurământă.

în

casulu, din urmă,

elle se voră depune la judecătorulii de pace, in termeni de 10 dille de
la data, lori sub pedâpsă de nulitate.
DIDI

REGULAMENTU
PENTRU

EXPLOTAREA GĂILOR FERATE CONCEDATE IN ROMANIA
1870)
CAPITOLULU III 2)
INDATORIRILE CĂLETORILORU ŞI ALTORU PERSOANE AFLATE IN RELAȚIUNE
Cu

DRUMULU

FERATU

Art. 62. Ori-ce călătorii pe drumului
mărfuri e datorii

a se conforma

atăt

feratii şi ori-ce expeditorii de
prescriptiunilorii

regulamentului

de faciă, câtii si ossebitelorii instrucţiuni şi măsuri ce se vorii lua de
către companiă in interesului ordinei şi siguranței,
şi in tempulii mersului trenurilori.

atăt in stațiuni

câtu

In casit de opunere din parte-le, şefii stațiunilori vorii putea incheia,
procese-verbale pentru constatarea faptului, precum şi in casuri grave
vori

putea sili pe călători a părăsi trenului.

Art. 63. Orl-ce călătorii pe drumulă ferată va trebui să possede unu
biletii in regulă arătătoră de locul destinaţiei sâlle și classa, trăsurei la
care are dreptii.

Ori-ce călători nu va putea presinta la ori-ce cerere unu assemenea,
biletii sai va, avea unii biletii de uă classă inferidră acelleea in care se
găsesce, “Şi va putea păstra loculi, de va plăti in cell dântâiu casu
pretulii totală, €ră in celui Walli duoilea diferința de preții de la staţiunea unde se va constata, că a luati trenuli.
Când uni călătorii va, trece peste punctulii destinaţiei sâlle

biletul: de călătorie el
occupă.

va plăti suplimentul legali

după

arătatii in

classa ce

Art. 84. Este opritii călătorilori :

a) A intra în vagâne saii a eşi din elle de câtă numat după deschide-

rea, usel dc către conductorulii trenului ;
d) A intra sai a eşi din vagâne in alle puncturi de câtit la staţiuni și

atunci numai după ce trenurile se vorii opri cu desăversire ;
1) Precum se scie deja, intre officiării de poliţiă suntu și primarii șși ajutorele lori,
2) Prin

axt.

32

din

acesti

regulamentii

primarii

capitolii spre a executa insăreinările impuse.

suntă

țânuți

a, cunosce acesti
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c) A s6 sui saii a incerca a se sui in vagone după inchiderea uşilorii şi

darea semnalului de plecare de către şefulu stațiunii saii şeful trenului;
d) De a fuma in vagâne sait stațiuni in locurile unde nu există per-

missiunea ;

Art. 65. Este opriti ort-cărei persone străine serviciului drumului
ferat:
a) A străbate, circula sai stațiuna, in spagiulii afectaţi liniet ferate
prin
alte locuri de câți acelle reservate;
8) A depune saii arunca in acellii spagiă veri-ună objectii Gre-care;
c) A introduce animale de ori-ce felii şi a stațiuna cu elle in grupă
pe
lângă barieri ;
o

d) A deschide barierile şi a trece pe ascunsi sati asări peste dânsele;

€) A lăsa vite libere la pășune in apropierea barieriloră sai imprejmuiril drumului feratit.
Art. 66. Se exceptâză de la oprirea făcută prin aliniatulii L-iă
ali art.

precedenti :

a) Primarii, commissarii de poliţiă, gendarmii şi cei-alii agenţi
ai puterii publice, vameșii, pe câtă tâmpii vorit fi in exerciţiulu funcțiuni
i loră;
5) Pers6nele ce vorii posseda autorisațiuni in regulă din partea
directiunit drumului farati.

«In ori-ce casuri funcţiunarii și persânele arttate mat sus

suntii da-

tre a se conforma măsurilorii speciale de precauțiune hotărâte
de ad-ministraţia, drumului feratii. »
Art. 67, Privighiătorii,

păditorii și ori-ce alţi agenţi ai companiei suntă

datori a, scâte afară din spagiulii afectati drumului ferată şi dependin
țelori sâlle, pe ori-ce persână Sar introduce in contra dispositiilorii
acestul regulament şi regulilorii prescrisse de direcțiunea drumulut
feratii.
La casi de resistință se va. putea cere adjutorult agențilorii administrativi sai ai puterii publice.
Animalele fără stăpânii ce se vorit găsi in spagiulii reservati
i drumulu

i
ferată se vorii păstra, in depositii până la cerere din partea
proprietari:
lorii respectivi.
Art. 68. Nici uă construcţie nu se pote infiinţa de către
particulari la,
uă distanță mai mică de câți! duoi metri de la imprejmuirea
arumului
ferati.
Art. 69. In punctele unde calea ferată se află dispusă
in implinire

mai mare de cătă trei metri d'assupra pămentului
naturali,

proprieta

rii
vecini sunti opriți a face, fără uă prealabilă autorisare,
săpături pe uă
zonă de uă lărgime egală cu inălțimea terasementului
drumului de Ia
piciorul ţesăturei acestuia.
Art. '70. Este oprită a infiinţa, acoperișuri de stufă
sai de şindrilă,
şire de pae sai de fânii şi, in generalii, ori-ce depositii de
materii aprindătore la uă distantă mai mică de 20 metri de la imprejm
uirea drumu-

lui feraţii.

Acestă oprire nu se aplică la depositele de cereale făcute
numai in
tempulu strângerii recoltelorit.
Art. 71. Nici unit depositii de petră, lemne sati alte objecte
neaprindătore,

insă imobili, nu se vorii putea aşeda la uă distanță mai mică

de 5
metri de la imprejmuirea drumului ferafiă.
Art. '72. Primarii, commissari! de polițiă, gendarmiişi
ori-ce alți agenți.
ai puterii publice sunții datori a priveghia. stricta păzire
a prescriptiu-
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niloru acestui capitolii şi a da, personalului atătii inspecției generale câtă
şi a ossebitelori companii, incărcinaţi cu priveghiărea, liniilorit ferate,
concursulii celt mai puternicii spre ai arta, pe făptuitori după impregiurări şi ai preda autorităţilorii în drepti a! pedepsi.
E

IODDII

REGULAMENTU
PENTRU

EXPLOATAREA IN REGIE A CĂEI FERATE
BUCURESCI-GIURGIU
(18369)
MESURI PRIVITOARE LA SIGURANȚA TRANSPORTURILORU PE DRUMULU FERATU
Art. 50. Este opritu ori-cărei persâne
feratu:

străine serviciului

drumului

1) A străbate, circula sai stațiuna in spaciulii afectaţi drumului ferată;
2) A depune sai arunca in acelli spaţii! vrunii object! Gre-care;
3) A introduce animale de ori-ce felii;

4) A traversa calea ferată prin alte puncte de câţi acellea reservate
pe la passagele de niveli..
Se excepteză de la disposițiile aliniatului 1 de mai sus, primarii, commissarii de poliţiă, gendarmii şi cei-alți agenti ai puterii publice, vameşii
şi perceptorii contribuţiunilori directe, agenții telegrafulut și postei, pe

cât tempu toți acestia vorii fi in exexciţiulă funcţiunit lori.
In orl-ce casti pers6nele ar&tate mai susi sunti datâre a se conforma

măsurilorii

speciale de precauţiune ce li se vorii arăta, de sefii diferite-

loră servicii all drumului feraiii.
Art, 57. Păzitorii, priveghiătorii, cantonierii şi ori-ce

alţi agenți al

drumului feratit suntii datori a scâte, afară din iimprejmuirea drumalui
feratii sai dependinţelorii sâlle, pe ori-ce persână sar introduce în contra

disposiţiiloria acestui regulamentii.
In casui de impotrivire, ori-ce agenti

allii drumului

feratii

va

putea

cere adjutorulu funcțiunarilorii administrativi sau al puterii publice.
Animalele fâră stăpânii ce se vorii găsi in intrulii imprejmuiriă drumului se vorii pune in depositi până la cererea din partea proprietarilori
respectivi.
Art. 64. Ossebite regulamente interidre şi instrucţii detaliate

se vori

face de comitetulu direcțiunii pentru fie-care din agenţii intrebuinţați in
exploatarea drumului fratii, in interesului siguranței, poliţiei siș controlu-

lui ossebitelorit servicii, şi vori fi supuse la aprobarea ministerului agriculturei şi lucrărilorii puilice.
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CONDIŢII SPECIALE DE TRANSPORTU

“Art. 100. Contravenţiile la disposiţiile acestui regulamentii se vorii
constata, urmări și pedepsi după prescrierile legii de poliție a căilori
ferate presintată corpurilorii legiuitâre şi a codicelui penală.
——————000RDOIa a

LEGE
PENTRU

DRUMURI

!)

—

(1868)
CAPITOLULU

1

DISPOSIŢII GENERALE

Art. 1. Tote drumurile sai căile de pe intreguli territoriii alti țărrei,
atât celle esistente câtii şi celle ce se vorii deschide in viitoră, se impariu in patru categorii:
a) Drumuri sait căi naţiunale;
b) Drumuri judeţene;
c) Drumuri vicinale;
d) Drumuri communale şi strade din oraşe.

Art, 2. Căile naţiunale suntă acelea carii plecândii din capitala țăret
se dirigii către deossebitele capitale de districte, porturi sait trecători de

frontieră şi aii caracierii de interesii generalii.
Art. 3. Drumuri judeţene suntii t6te acelle carii pună in comunicaţie
directă duot saii mat multe capitale de judeţii, carii punii în legătură
osebitele plăși alle unui judeţii cu capitala sea, saii carii plecândii de la
capitala judeţului ajungi la unii porti saii frontieră.
Art. 4. Drumuri vicinale suntă tte acellea, carii punii in legătură dife-

ritele commune intre elle sai cu resedinta sub-prefecturei.

Art. 5. Drumuri communale şi strade suntă acellea carii se mărginescii
pe tesritoriulii unei commune fără a face parte din vruna, din categoriile

de mai susi.

Art. 6. Tote căile arătate la art. î facii parte din domenuli publici şi

astă-felu elle nu poti

fi deschise

sai

inchise de câtă după prescripţiile

legei de faciă.
Art. 7. Conformit art. 79 din legea pentru expropriații, lărgimea, căilorit naţiunale rămâne de 26 metri, cuprindendi partea impetrită sai pavată, acostamentele şanțurilorii şi duoă

zone laterale pentru plantaţii şi

” deposite de materiale.
Pentru drumurile judeţene, lărgimea lori totală
de 20 metri; pentru drumurile vicinale 45 metri.
1) Acsstă lege s'a trecută

cere a se face de primării.

se statornicesce a fi

în intreguli ei, căci apliearea ei in mare

parte se
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In traversarea orașelori şi tergurilori, lărgimele mai sus arătate vorii
fi statornicite după trebuintă.
In fine lărgimea drumurilorii communale se va hotără pentru fie-care din
elle de către autoritatea locală competentă cu ocasiunea statornicirei lori,

fără să potă fi mai mică de dece metri.
Art. 8. Tote dependinţele unui drumu de ori-ce categorie, precum:
poduri, apeduce, ziduri de sprijinire, şanţuri, cose de cantonieri, plantaţii si podeţe peste şanţuri ce dai accesii drumurilorii laterale, faci parte
din acel drumil şi astii-felii se construestii şi se intreţenii cu resursele

afectate lui.
Art, 9. Ori-ce drumu de ori-ce categorie urmâză fără intrerupere in
traversarea communelorit rurale şi urbane.
Ellu se execută şi se intreţene în tâtă intinderea cu midlocele afectate
lui; pentru părţile aflate in iraversarea oraşelori și tergurilori, acesta

se mărginesce numai la șoscua, proprii disă, adecă partea impetrită sai
pavată şi acostamentele Sail trotuarele, remânendă ca celle-alte dependinți
alle căei să fiă construite şi intrețânute de communele acellori oraşe sau
terguri.
Art. 10. In conformitate cu art. 63 din legea consiliilorii judeţiane,

<lassarea saii declararea, unui drumii de cale naţiunală sai judeţiană, se
face prin uă anume lege; totii assemenea seva urma şi pentru “declassarea sail scoterea lori din ver-una din aceste duot categorii. Pentru drumurile vicinale, classarea şi declassarea, se face prin ordonanţiă domnescă

assupra, avisului consiliului judeţiani.
Classarea şi declassarea drumurilorii şi stradeloră din communele urba-

ne se va face de consiliuli communelori,

fără altă autorisare.- Pentru

drumurile communale şi stradele in communele rurale, classarea lori se
va face prin ordonanțiă comitetului permanenti assupra propunerii consiliului communală respectivi.
Art. 11. Ori-când verit-unuli din drumurile naturale astă-di esistente
se va hotără a se inlocui cu unii: drumi soseluitii, terrenulii occupatil de
drumul vechiii se va lăsa fără despăgubire, in profitulii proprietăţii pe
care elli se află, 6ră terrenulu trebuitorii pentru noua cale se va lua assemenea fâră despăgubire, afară numai când prin deschiderea nouei căi va
îi necessitate a se desființa clădiri, sădiri, imprejmuiri şi altele, pentru
care se va urma conform. legii de. exproprieri pentru causă de “utilitate
publică.

Art. 42. Porţiunila de căi naţiunale șoseluite ce se voril părăsi prin
declassare, conform art. | 1, in urmarea unei schimbări de traseii saii des-

chiderea unei noui căi in aceeași direcţiune , se voru trece prin aceeaşi
lege intre drumurile judetiane sai intre celle vecinale, după natura loră,
Art. 13. Materialele de pâtră sau petrişi trebuitâre la, construcțiunea
și intreţânerea, tuturor drumurilor arătate la, art. 1, se vorii estraze din

prundurile gărleloră şi din carierele deschise sai carii se vorii deschide,
fără altă plată de câtii despăgubirea pentru supra-facia degradată cu
estragerea, şi drumurile de trecere.
Acâstă despăgubire se va statornici de către comitetulii permanenti,
assupra, raportului a, duoi experți numiţi: unuli de sub-prefectă şi cellu-

altii de proprietarul locală. In 'casii de neunire, comitetulii permanenti
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numbsce uni alli treilea expertii, trasi din senulii stii prin
sorți, şi care
uninduse cu unulă din ambii experți, hotărasce definitivi.
CAPITOLULU 11

DESPRE CĂILE NAŢIUNALE ȘI DRUMURILE JUDEȚIANE
$1.

Construcţiuni

Art, 14. Inlocuirea, drumurilor naţiunale prin şosele nu
se pote face”
de câtă in virtutea unei legi care va” autorisa Şi alocarea
, creditelorii
necessarii in osebitele exerciţii până la complecta terminare.
Art. 15. Construcţia unui drumit judeţiani se va, intrepr
inde in virtutea unei ordonangie domnesci, dată assupra raportului
ministrului lucrăriloră publice, in urmarea incheiărit consiliiloră județiane
interesate
carii voră propune şi resursele trebuitre, conformă art.
51 din legea
consiliilori judeţiane şi prescripţiunilorii legii de faciă,
Art. 16. Când unii drumi judeţianii se va intinde peste duoă
sati mai
* multe districte, fie-care din ellii va trebui a da resursele

necessarii pen-

tru construcția părții ce va cădea, pe territoriulii stă.

Art. 147. Când verii-unulu din județele interesate la constr
ucțiunea
unui drumi judeţianii ar intârdia da propune resursele necessa
rii pen-

tru construcțiunea, părţii celui privesce, guvernulii va
putea ordona exoflicio alocarea in budgetuli judeţului a, acellori resurse
.

Art. 18. Când resursele unui judeţă vori fi neindestuliătâ
re in pro-

porție cu costuli

inființării unut drumii judeţiani,

guvernulii va

putea,
veni in ajutorulii acellui judeţii prin uă subvenţiune din
cassa Statului ,
insă acâsta va, trebui a se face prin uă anume lege. Aceste
subvențiuni
se vorii da de preferinţă judeţelorii cari mari avea incă pe
territoriulit
lori deja construite căi naţiunale.

$ 2. Intreţenerea
Art. 19. Intreţenerea căilorii naţiunale atât şoseluite
câtii şi naturale,
o
precum şi tte dependinţele lorii, se face de către
guvernă cu fondurile

alocate in budgetulii generală.

Art. 20. Intrețânerea drumurilori judeţiane atât şoseluite
câti

şi
naturale, impreună cu tâte dependinţele lori, se va face
cu resursele ju:
deţului, ce se vorii hotără in fie-care anni de consiliulii
judeţianii.
Art. 21. Când veră-unuli din judeţe ar neglige intreţ
enerea unui
drumii ali s&ii, guvernulii va trece ex-officio în budgetulii judeţul
ui re-

sursele necessarii pentru acâsta.

CAPITOLULU III
DESPRE DRUMURILE VICINALE ŞI COMMUNALE

Art. 22. Constructia drumurilor vicinale şi communale şi a
strade-

lori din oraşe se va face cu resursele communale.
Aceste resurse vorii fi atâţii midl6cele bănesci accordate prin legi
câti
şi prestaţiuni in natură.
Art. 23. Intreprinderea construcţiunei drumurilorii vecinal
e Şi com-
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munale se va face după hotărărea consiliilori communelorii interesate
şi aprobarea consiliului județianu sai, in intervalul sesiunilor, a, comi-

ietului permanenti! cu drepti de revisiunea consiliului judeţianu la cea
Wânttiu a sea sesiune.
In ceea ce privesce stradele de prin communele urbane, aceste lucrări
se: vorii face după decisiunea consiliilorii communale.

Art. 24. Intreţenerea acestori drumuri se va face totu ru midlocele
afectate construcţiunei lori şi după acelleaşi regule.
Art. 25. Când vre-una din commune ar intârdia a hotără

cele

tre-

buitore peniru buna intreţenere a unui drumu vicinală saii communaliă;
comitetului permanentu pâte să ordone intrebuintarea, la acesta a legiuite-

lori! resurse communale,
CAPITOLULU IV
DESPRE PRESTAŢIUNI SAU DILLE DE LUCRU
Art. 26 *). Ori-ce locuitorii domiciliatii de cellit puginu 6 luni in communele rurale, firă deossebire de classă sait protecţiune, valiău in vârstă
de la 20 până la 60 de anni, in cualitate de capii de familie, de proprietarii, de arendaşi, de r&zaşi (moşneanu), de commercianti, meseriaşii,

muncitoră, etc.; cu unii cuvânt ori-ce pers6nă supusă la darea uneea, sai
mai multorii coniribuţiuni directe, va putea fi chiămaţi

(după

hotărârea

consiliului communală respectivi), ada pe fie-care anni până la, trei gille
de lucru pentru construcția și intrețânerea drumurilorii vecinale saii communale.

Art. 27. Locuitorii din communele urbane vori răspunde in bani val6rea, acestori trei dille. Acâstă prețuire se va determina la inceputuli
fie-cărul annii de consiliulii communalit şi se va publica prin afipte tipă-

rite saii lipite la ușa primăriei. Suma totală a acestori dille se va trece în
budget la capitolulii venituriloră, insă sub nici unii cuventi nu se va
putea intrebuinţa la uă altă destinaţie.

Pentru sumele corespundente la “acâstă dare, communele

urbane, cu

aprobarea, consiliului judeţianii , vorit putea crea, venituri prin imposite
indirecte, insă produsulii lori, cum s'a disii mai susi, nu va putea
fi întrebuințatii de câți la, construcțiunea şi “intrețânerea stradelori COM-

munei.
Art, 28. Pentru construcțiunea şi intrețenerea căilorii judeţene, clasificate astu-feli prin anume lege, consiliile județene poti cere “de la fie:
care locuitori din judeţii uă dare annuală de maximum trei dille de lucru.
In communele urbane acâstă dare va.fi in bani.

Locuitorii din communele rurale, insă, voru fi liberi țot-ba-una de a se
scuti de acestă dare de trei dille in muncă, plătindu. pregiulu lori după
cum se va, fixa annualii de către consiliulii județianii, și făcându acestă
declaraţiune in cursulu lunei lui Ianuariu a fie- cărul anhil.
La casă când se va, face prestațiune in natură, uni locuitorii nu va
1) Acestii

artieoli

trebue

să se combine cu

art.

103 din regulamentulii

assupra

serviciului grăniceriloră, în care se prevede scutire pentru grăniceri (a se vedea
acellii artieolă la regulamentulii serviciului grănicerilorii trecuti in acesti! Codii
communalii).
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putea fi chiămatii a lucra la drumii in uă depărtare mai mare de duotdeci kilometri de la domiciliulă săi.
|
Art, 29. Dillele de lucru prevădute la art. 26 şi 28 se vorii face de
locuitorii fără vite numai cu mânele; 6ră locuitorit carit nu suntii in categoria pălmaşilori, vori face aceste dille cu trăsura, insă nici uă-dată cu
mai multu de câtii cu duoi vite.
Art. 30. Locuitorii din communele urbane vorit răspunde in bani
valorea, corespundătâre dillelorii de lucru in modulă următorii:
Acei ce plătescii către Statii uă dare până la maximum de 48 let vechi
vori fi asimilați cu locuitorir pălmaşt;
Acei ce plătescii către Staţii uă dare mai mare de

cifra 48 lei vechi,

vorii fi asimilați cu locuitorii ce posedii vite.
Art. 31. In luna Ianuariii a fie-cărui annă consiliile comunelorii rurale vori intocmi ună tabloi arătători, pentru fie-care din locuitorii menționaţi la, art. 26 şi 28 de mat susii, de diliele ce vori trebui a da locuitorii communei in natură sai in bani (după anume preciuire), pentru căile
atătii judetene câti şi vecinale şi communale. Acestă tabloii va, sta, afiptii

Ja primăria communei in tempi de ui lună, pentru ca fie-care interesații

să pâtă lua cunnoscinţă de densulii şi să ceră indreptarea greşelilori ce
Saru fi pututii face
Ori-ce reclamațiuni in astă privinţă se vorii putea adresa la judecătorul de plassă până la terminulii prescrissii mai Susii, după trecerea, căruia
acellu tabloii va rămânea, definitivi şi seva communica comitetului permanenti spre a servi de basă peniru lucrările privitâre pe acea commună in cursulii annului.
Art. 82. In casti când unii din locuitorii chiămaţia da dille de lucru
in natură nu voră fi următori indațorirei lori, primarul va fi in drepti
a numi pe compta acestora, alți lucrători; şi plata acestora se va, implini
de la cei d'ânttii, conformii legii de urmărire. Acei ce nu arii răspunde
la tâmpă darea bănâscă corespundătore dillelorii de lucru, vorii fi urmăriți pentru neplată răşi conformiu legii de urmărire.
Art. 33. Primarii sunt in deosebi respunsabili de esactitatea tablou-

riloră prevădute Ia art. 31.

Omiterile se voră putea, indrepta, in cursuli annului, ori când sară
putea, descoperi; insă dillele omise vorii fi cerute in bani carii se vorii
incassa

la primăria

communei

şi voră

fi afectaţi la cheltuelele

dru-

murilorii.
Art. 84. Fie-care locuitori pote trămite in loculă săi unii altit lucrători plătiţi su spesele selle.
Servitoră, adecă argaţii, rândaşii şi alţil ce suntii in serviciulii proprie-

tariloră, arendaşilori şi altorii assemenca, ai facultatea de a plăti in bani
dilele de lucru, conformii pregiuirei preserissă la art. 98.
Art. 85. Comitetulii permanenti, avendi in vedere resursele disponibile pentru fie-care linie de drumii judeţianii hotărâtă a se intreprinde,
şi luândit avisulii inginerului judeţului, va fixa pe fie-care anni atâtii com-

- munele ce a, ait lua parte la acâsta, cătă şi lungimele de drumii privitâre
pe fie-care commună in proporţie cu resursele ei, astă-feli ca să nu in-

trecă peste maximumiu do trei dille cerute de lege pentru drumurile judeţene.
Art. 36. Pentru drumurile vecinale şi communale, consiliulii commu-
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nali, avendiu in vedere resursele disponibile pentru fie-care linie de drumii
vecinalii saii communalit, hotărăţii a, se intreprinde şsi luândii

avisuli

in-

ginerului județului, va fixa pe fie-care annu lungimea de drumii privitore
pe fie-care commună in proporție cu resursele ei, astă-felu ca să nu inir6că maximumi de trei dille cerute delege pentru drumurile vecinale şi
communale.
|
Incheiărea consiliului communalii se va supune aprobării comitetului
permanenti.
Art. 37. Lucrările ce vorii urma a se intreprinde cu resursele statornicite la art. 28 pentru communele urbane, se vorii trece intre cheltuelele

budgetului communală intrunii anume capitoli.
Art. 38. Regulile statornicite prin art. de mai susii pentru construcția
drumurilorii judeţene, vecinale şi communale, se vorit aplica in mărginirea,
trebuințelori şi pentru intreţânerea acellorii “drumuri.

Art. 39. Consiliile judeţene, in sessiunea lori annuală, voră statornici
regulamente pentru epocele in carii se vorii cere dillele de lucru la, căile

judetene, modul intrebuintării lori sau a prefacerii lori in lucrări cu
bucata, intocmirea tablourilorii de dille, chipuli dării in adjudecaţii a lucrărilori drumurilori, acolo unde in loci de dille va fi dare dănâscă.
Toti! prin acelle regulamente se vorii deţermina regulile comptabilităţii
lucrărilorii, . insemnarea, directiunilorii, plantaţiuni şi altele privitore ia
construcţiunea şi intrețânerea” drumurilorii judetene 'şi vecinale.
Toti aşa voriă procede şsi consiliile communale, urbane şi rurale, in pri-

vinţa construcțiunii Şi intrâţânerii drumurilorii communale” şi stradelorit.
Art. 40. Pentru căile judeţene, dillele de lucru nu se vorii putea cere
de câtii in intervalele cunnoscute alie lucrărilorii agricole; acâstă regulă
nu privesce lucrările cerute in communele rurale pentru neapărata şi$ dilnica intrețânere a, comunicațiunii pe drumurile vecinale și communale.
Fie-care consilii judetianii va prevedea acâstă excepțiune in regula:
mentuli s&ii citati la ari. 39 de mat susii.
Fie-care consiliii judeţianii va, prevedea assemenea, in regulamentulii
săi midlcele pentru păşunarea gratuită a viteloră intrebuințate la construcțiunea căilori judeţene.
CAPITOLULU V
DESPRE PERSONALULU INSĂRCINATU

CU PRIVEGHIAREA LUCRĂRILORU

Art. 41. Projectarea şi priveghiărea executărel şi intreţenerii căilorii
naţiunali se vorii face de către agenţii ministerului lucrărilorăi publice
reiribuiţi din fondurile thesaurului.
Art. 42. Pregătirea projectelorii drumurilorii județene, executarea şi

intrețenerea lori, se va face in fie-care judeţ de pers6nele technice alle
judeielorit numite si plătite de către consiliile județene, conformii leşii
consiliilorii judetene.
Aceşti ingineri insă nu vori putea fi numiţi de câtii dintre 6meni speciall, avendii autorisațiunea ministerului lucrărilori publice.

Projectele generale şi lucrările de artă pe căile județene vorii trebui
mai ântâiu a â examinate şi aprobate de ministerulii lucrărilorii publice.

Art. 43. Celle mal sus 'gisse in privinţa specialităţii acestori ingineri
şi a, lucrărilorii de artă, carii trebue a fi supuse cercetării ministerului lu-

572
crărilori publice, se raportă şi la personalulii şi lucrările din communele

urbane de uă primă importanţă.

Art. 44. Projectarea, construcțiunea şi intrețânerea drumurilori vecinale şi communale, se va face de 'către respectivii primari (intru câtii nu
ari avea pentru acâsta agenți speciali), insă sub-priveghiărea ingineriloră

şi altorit insărcinați at consiliiloră judetene.
Art.

45.

a

_

T6le dispositiunile administraţive sai legilein vigore ce ari

fi contrarii legii de faqiă sunti și rămâni abrogate.
em

OOOCODE man

REGULAMENTU.
PENTRU

APLICAREA

LEGEI

ASSUPRA

DRUMURILORU

1)

——

(183870)
DISPOSIŢIUNI GENERALE

Art, 1. Epocele când urmâză a se cere dille de lucru pentru drumu-

rile judeţiane suntă de duoă categorii:

I. Epoca de primă-vâră de la............ senonoaoonantesaee Lane

ae cneaneaasse

II. Epoca de tâmnă de la.
Lac
emana eee eee ore 2)
Art. 2. Pentru neaperată şi dilnică intreţânere a communicaţiu
nii pe
drumuri

le vecinale şi communale se va putea: cere” cu tâte acestea dille
de
lucru în communele rurale şi in intervalulii epocelorii de mai susii.
Art.

3. După ce lista aillelorii de lucru din fie-care commună
se va
statornici annuală, conform: art. 26, 27, 28, 29, 30 şi 31
din lege, pri:
marii communelorii, cei din communele rurale prin sub-pre
fectura, respectivă,
voră inainţa

comitetului permanentă

câte uă copie

legalisată,
celli multi: până la 15 Februariii a fie-cărui anni,
Neobservarea acestui termeni face r&spundstori pe primari
şi pe subprefecţi de cheltuelile ce se vorii urma cu trărniterea
unui intr'adinsă din

parlea comitetului pentru alcătuirea saii rectificarea,
acestori liste,

Art. 4. Primarii communeloră rurale sau, in lipsa lorii,
unulit din consilierii ce se va delega de dânșii, vorii servi in tempuli
executării lucrărilorii ea, agenţi direcţi de executare şi priveghiăre, sub
ascultarea inginerului-şefu şi a conductorilori, delegaţii sei, după orâinile
ce vorii primi
de la sub-prefecţi.
Art. 5. Dillele datorite in totală de fie-care commună,
pentru drumurile județiane, se vorii preface in lucrări cu bucata ce
se voră da in sarcina colectivă a locuitorilorii acellet commune.

Pentru acâsta inginerulii judetului se va servi de
date positive şi Con1) Acesti regulamentii nu este cbligatorii ci facultativă,
propusi de ministerulă luerărilorii publice,
2) Fie-care din epocele fixate la, art. 1 se vorii putea impărți
in mai multe peridde după impregiurările locale,
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sacrate de experienţe pe carit printr'uni tablou le va pune ina vederea
comitetului.
In cestiuni de transporturi va, avea in vedere distantele şi localităţile.
Art. 6. Primarii communelorii răspundii de indeplinirea, taturorit” dillelori, cu mânele saii cu carulu a cellorii inscrişi in liste, conformându-*-se,
la casuri de trebuinţă, art. 32 şi 34 din lege, astu-felu in câti să, se de.
săvârşescă, pe deplină t6tă lucrarea ce se va da in sarcina communei,
Art. 7. Repartiţiunea intre locuitori a Tucrăriloriă ce se voril da in sarcina unci commune se va face de primari in ințelegere cu conductorulii
insărcinată cu executarea.
Art. 8. In fie-care anni, consiliul judeţianii va, fixa listele de dru
muri judeţene ce va fi să se execute in annulii următorii.
Inginerulă judeţului va face până atunci studiulii şi projectele cuviin

ci6se pe lângă carii va alătura comitetului permanentii şiş unu tabloă detaliatii extrasă din projectulii fie-cărei linil, arătândi atâtă rândul una
Jengă alta a communelorii ce va crede de cuviință să ia parte la lucrare,
cât şi lucrările ce li se destinii precum şi distanța pe care sunții asegate

acelle lucrări.
Comitetul permanenţi făcândi modificările ce va crede de cuviinţă,
le va supune la revisiunea şi aprobarea consiliului.
Art. 9. D'uă-dată cu facerea planulut şi profilului unui

drumu,

ingi-

nerulu județului va face şi calcululii săpăturilorii şi impliniriloră neces-

sarii pentru “facerea terasimentelori.

Acestu calculu va arăta numirulii metrilorii cubi de terasmente pe
fie-care lungime parţială a drumului, şi după cuantitatea, acellui terasmenţi se va statornic, pe basa, experienţelorii făcute, şi numărul dil-

leloră de pălmaşi trebuitore.
Cunoscândui apoi numerulii dillelorii disponibile dintr'uă commună, se
va calcula lungimea de şosea in terasmente ce locuitorii acelei commune
voru fi datori a da gata, in cursulii unui anni.
Totu assemenea se va procede și pentru impetruire, cunoscendii distanţa carierelor si numărulii dilleloră de cară disponibile de la aceeaşi

commună.
Art. 10. In modulii prescrissii la art. precedentii, fie-care commună va
fi datore a da gata, in cursulă unei campanii uă lungime hotărâtă de $0sea în terasmente şi uă lungime de impetruire cu reservele sâlle sai,
avendii in vedere depărtarea drumului ori carierilori precum şsi disposi-

țiunile art. 28 allu legii, uă lungime numai
impetruire.
Aceste lungimi se vori communica

de terasmente sai numai de

fie-cărui

primari a communelorii

ce contribue la facerea drumului in cestiune, cu indațorire a face să se
execut» intocmai in cursulii annului.
Art, 41. Porțiunea, de drumi ce, după calculele de mai susă, revine
annualmente fie-căreea din communele destinate a contribui la facerea lui,
se va, preda in primirea primarului acei commune impreună cu ţeruşii sait
movilele aretătâre de axulă şi inălțimea implinirilorii sai adâncimea săpăturelorii, prin procesii- -verbală subscrissii de dânsulii, in care se va ar&ţa

lungimea de drumiă predată în sarcina

sea şi punctele prin carii ea tre-

ce, precum şi indatorirea luată din parte”i

spre a o :execula

cu dillele
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communei până la anunie termeniiîn cursulă annului pentru care acea,
repartiţiune e făcută.
Aceste procese-verbale se vorii communica pe d'uă parte sub-prefectului respectivii, spre a priveghia, executarea, 6ră pe Malta comitetului

permanenti; originalele se vorii lăsa, in păstrarea communei. Se ințelege

că in cursului annului, atâţii inginerulă câtii şi adjutorele sâlle şi subprefectuli, voră trebui a revisui, pe câtit se pote mai desi, indeplinirea.
indatoririi pusă communei şi, la casi de intârdiere, vorii invita pe pri-

mari a grăbi executarea la tempiă in conformitate cu legea.

Art. 12. Dâcă la termenului hotărăti prin prescriptulii-verbalii arătată
la art. precedenti pentru terminarea, lucrărilorii datorite de uă commună,
ac6sta ar fi remasii in intârdiere, sub-prefectulii, in unire cu inginerul

judetului, voră constata acâstă intârdiere prin procesii-verbalii şi voril
propune comitetului, contformit disposițiunilorii art. 32 din lege, executarea Jucrăriloră cu plata,in comptulii communei, estimândă costulă lucrărilori! ce aii rămasti a se face.

Art, 13. Conductorii sai picherii, incărcinaţi cu lucrările, vorii trebui
să aibă cunnoscinţă de porțiunile de drumii lăsate in sarcina fie-cărei commune, precum şi cea mai perfectă sciință de iraseulă drumului şi de re.
gulele celle mai indispensabile pentru construcţiunea, ferasmentelorii şi
impetruirii. EI vorii parcura continuii linia, ia construcţiune cu care suntii

insărcinaţi, şi vori assista la construcţia dramurilori
manenţă lucrarea.

dirigândă in per-

Art. 14. Comitetului va face a se cumpăra, uneltele trebuitâre in numări indestulătorii, atât pentru se6terea materialului din cariere câtit
şi pentru executarea terasmenteloră şi impetruirel. Aceste unelte se vorii
da in s&ma conductorelui sai picherului respectivi spre a se intrebuința.

in lucrare, şi elli va fi respunsabilii de modulii intrebuinţării saii conser-

vării lori,
Unii numării de pălmaşi va fi insărcinaţi numai cu deschiderea carierelorii şi scâterea și sfărâmarea petrei, avândi tote uneltele trebuitâre

pentru acâsta, 6ră din cei-cu carulă se va opri num&rulii trebuitoră Ja
incărcarea și iransportuli acestui materiali.

Art. 15. Aceste unelte se vorit cumpăra din fondulii dobenditi: prin
transformarea. in bani a dillelori de lucru sai din ori-ce alte fonduri disponibile alle judetului.
E
In cas când depărtarea carierelorii saii a drumului de construiti de
la domiciliulii locuitorilorii ar fi mai mare de câtii 20 kilometre, precum
se prescrie la art. 28 all legei, spre a nu se perde dillele de lucru nici
a se viola legea, se va despărți acea distanţă in duot transporturi, adecă

unele din commune vorii face transporturi de la, cariere la distanță de

20 kilometre, €ră altele de la acestii din urmă punctă la loculă intrehuințării pe şosea; acâsta numai in casit când, prin uă bună combinare, l0cuitorii ce s'arii găsi in assemenea categorie nu vori putea fi utilisaţi la
facerea, de terasmente în limita depărtării legale. Assemenâa, pentru lu-

crători cu mânele, intrebuințaţi la, facerea terasmentelorii, ei nu vorii putea fi duşi în nic! uni cast la uă distanță mai mare de 20 kilometre, de

la domiciliul lori.
|
Art. 146. Tabloul acesta, de repartitiune, aprobată sait modificati, se
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va, vida de inginerii şi va servi de basă la predările lucrărilor de către
commune.
Art. 17. Numai după complecta săvărşire alucrărilorii date in sarcina
unei commune se va putea, socoti acea commună liberată, de datoria sea

pentru drumurile judeţiane in annulii acela.
Art. 48. Când uă commună va desăverşi lucrările ce ?i se voria fi dati

in sarcină, unulii din membrii comitetului, “după incunnosciințarea ce va,

face despre acâsta, inginerulă judeţului, va, merge la fagia, locului şi, in

presența inginerulut şi a sub- -prefectulul locali, va constata indeplinirea
lucrărilor după tabloulă de re partițiune şi va libera communei unii bi-

letii tipăritii sub-scrissii de ingineri şi de sub- prefect.

Pentru aceste bilete se va ţene ună registru cu uni numără de ordinii

de către comitetulă permanenti,
Art. 19. La casi când unile din commune voră intârdia a indeplini
sarcina ce le va fi impusă peste epoca de tâmnă fixată de consiliulii jJudeţianu, sub-prefectulă plăşei va stărui ca primarii acelloră commune
să facă a se executa lucrările pe deplinii chiar după trecerea acestui
termenii.
Art. 20. Se va putea cere dillele și in natură, pentru lucrări cu .bucata. Aceste dille vorii trebui să fiă prevădute prin tabloulii generalii de

lucrări şi reparaţiuni aprobate de consilii sau, in lipsă”, de comitetulit

permanentă.
Art, 21. In casii când se va cere assemenea dille, ei se vori aduce
saii se vorii trămite de primarulii communel cu liste iin induoiti. exem-

plari, arătândă numărul şi numele lorii, diua şi punctul lucrării.
Unuli din exemplarele vedute de ingineră sau delegaţii, săi, cu observațiune decă toți cei inscrişi au răspunsil la apelă, se va inapoia prima-

ruiul,
Când lucrătorii înscriși intr'uă listă vorii fi să stăruâscă duoă sai trei
dille ba-rândulu, in fie- -ce dimin€ţă, se va face apelii nominalii in presen-

i primarului sajia delegaților, saii şi a tutulorii lucrătorilori din aceeaşi commună ; absenţele” se vor noia in liste. -

Art. 22. Constatarea intrebuinţării dilleloră in natură se va face după
listele vorbite mai susu, de către ing inerulii județului sau conductorului

respectivi in unire cu primarulii communei, şi se va libera fie-cărui locuitori, pentru dillele lucrate, câte unii bilet tipăritu scosi dintrunii registru cu matcă ce se va depune la comitetulii permanentă.

Art. 23. Lucrătoril vori fi datori a aduce cu dânşii la lucru, câte uă
sapă, uă lopată de ferii şi una de lemnă.
Celle-alte unelte, precum: r6be, maie, tărnăcâpe, grătare de ferii pentru ciuruituli petrişulul, etc., se voril da “de către comitetulii permanenti.

Art. 28. Persnele ce ari comite vre uă stricăciune materialelorii
sau semneloru privitore la drumuri, sai “ȘI vori insuși unele dintr'ânsele,

se vorii urmări de autorităţile competinţi după denunciările personalulul
drumurilor,
DESPRE PERSONALULU TECHNICU ŞI ATTRIBUŢIUNILE LUX

Art. 31. Attribuţiunile personalului technici sunții :
a) Projectarea şi executarea drumuriloră judeţiane, vecinale. şi come
munale în communele rurale;
37
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5) Aliniarea, și formarea, de planuil pentru communele rurale :
c) Lucrări de topografie atingătore de interesele judeţului;
d) Ori-ce alte lucrări puse in sarcina, consiliului.
Art. 32. Inginerulii-şefii este respunsabilii de tote lucrările ce ?i se
ceri şi execută d'a-dreptulii saii prin subalternii săi,
La casă când ?i se va, cere mai multe lucrări Wuă-dată, va putea, deJega din parte pe unulii din subalterni pe a sea răspundere.
Eli corespunde singurii cu comitetulii, cu ministerulii lucrărilori publice şi cu celle-alte autorități.
Conductorii de plăși voră putea insă să se adreseze la, primari şi la
sub-prefectuli localii in ceea ce privesce indeplinirea lucrărilor cu carii
voră îi insărcinaţi in ocolulă lori.
Art. 37. Pentru mai multă exactitate a acestei cărţi, inginerulii va

putea face lucrări de mare triangulaţiune, şi va cere pentru. acâsta con-

siliului midlâcele trebuinci6se in dilie şi objecte.
DESPRE PROJECTAREA ŞI EXECUTAREA

DRUMURILORU

JUDEŢIANE

Art. 39. Lărgimea drumurilorii județiane, socotită intre şanţuri, va, îi

“de 10 metri.

Celle-alte părţi alle corpului drumului vorii fi in dimensiunile şi con-

diţiunile dictate de artă şi adoptate de ministerulă lucrăriloră publice.
Impetrirea se va face pe lărgimea de 6 metri; ea va fi aşedată intr'unii
“anchesmentii de cellii puţini Om, 10 adâncime,
Art. 40. Projectele ce se vorii alcătui pentru construcţiuni de drumuri
judeţiane vorii cuprinde tâte părțile şi amănuntele cerute de ministerulii

“lucrărilorit publice, cu deosebire că, in ceea ce se atinge de lucrările ce

ai a se executa cu dille de lucru, estimaţiuni in bani nu se vori putea
face.
Scara acestori projecte va, fi de :/s000Projectele generale se vorii supune prin comitetuli permanenti la cercetarea, ministerului lucrărilorii publice mai ?naintea inceperii unui annii

de lucru, 6ră projectele de detalii se voră trămite mai

"nainte

de ince-

perea fie-căreea, din celle duoă epoce de lucru alle annului.
Art. 44. Pentru execuţiunea, lucrărilorii pe fagia pămentului, inginerul judeţului mai ?nainte de diua inceperii lucrăriloră de primă-veră,

va, insemna cu ţruşi şi moşordie diferitele linii şi inălţimi alle corpului
şoselei după projectulă şi tabloulă de repartiţiune.

Ac6stă, operaţiune se

va face pentru fie-care commună in presența primarului şi a unuia. din
consilierii communaii ; intre distanţele

arăta numele communei
Art. 45. Personaluli
priveghia, ca executarea
visita, la, totii momențulii

a duoă commune,

uă

tablă

va

din drâpta şi din stânga.
tecnicii, pe răspunderea inginerului-şefă , va
lucrărilorii să se facă in condiţiunile cerute. Va
pe lucrătorii fie-cărei commune, se va incre-

dința de ai ințelesii modulii de a proceda in lucrări,

se va da primari-

lorit şi adjutorelorii lorii explicaţiuni Ja nedomiririle ce vorii cerca.

DESPRE PLANTAȚIUNI
Art. 64. După săverşirea şi darea in circulaţiune a unei linii de ârumuri, se va planta pe marginele ei arbori in limitele art. 9 din legea drumurilori.
Art, 62. Aceşti arbori vorii fi fructifieri saii sălbateci, după găsirea

17
„cu cale

a consiliului sait a comitetului si după diferitele localităţi ce. va,

” străbate drumulit,

Si

”

ELii vorii planta la, depătare de 10 metri unulu de altulu şi pe linit paralele cu axa, şoselei.
Gropile
tarea.

vorit avea dimensiunile trebuinci6se ca să potă prospera plan“
,

Acâstă plantare se ya face de preferinţă (6mna in Octombre sau până
la 1 Maiu,

|

£

La fie-care arbore se va pune câte unii pari sait uni tutore,
Art. 63. Arborii uă-dată plantați se vorii da in primirea şi prive|

ghiărea cantonieriloră,

Art. 64. In annulă ântâiu all plantărilorii, arborii se vori uda pe
cătit se va putea în tâmpuli călduriloră.
Art. 65. La acâstă lucrare se voră alege totii-la-una communele
celle mai apropiate.
Primarii communelorii însărcinaţi cu acâsta vorii observa

intocmai ta-

blouli de cereri ce li se vori face la inceputuli fie-căreea luni şi in care
„se vorii arăta desluşitii numtrulii Gmenilori cu mânele sait cu carului
pe totă diua, dillele când are să "i se dea aceşti ment şi puncturile la

carii ai să se intrebuinteze.

Art. 66. Cantonierulu răspunde de tâtă plantaţiunea din distanţa sea.
La casii când veri-unit trecătoră va

comite

vre-uă stricăciune arbo-

rilori, cantonierulii "li va urmări până în communa cea, mai apropiată
unde primarul ?lii va supune la despăgubire şi penalitate. In casit
când ar fi cu neputinţă a/lii urmări sau alu sosi, va afla prin tovavășii sti de la valle sait de la deli numele şi domiciliulii deliguentului .
şi'şi va face raportulă către conductori.
o»

DESPRE

DRUMURILE

VECINALE

ŞI COMMUNALE

Art. 69. Drumurile vecinale vorii avea, intre şanţuri lărgimea de opt
netri.

Când insă unii drumii vecinali, prin direcțiunea sea, și prin numărulii

communelorit ce va străbate

şi va pune in legătură, va fi supuşi la uă

circulațiune insemnată, mai cu s6mă de cară de transporturi, lărgimea.
|
lui va îi de dece meltri.
Art.'70. Ori-ce drumi vecinalii va trece prin vâtra communei,
Art. '74. Drumurile communale vorii avea, uă lărgime mai mică de 6
metri şi impetrirea, se va face pe lăţime de minimumii 4 metri, .
Lărgimea insă a stradelorii din communele rurale va v&mânea, toti
aceea, de 16 metri, fixată prin aplicarea legii rurale.

Art. '72. Inginerul judeţului avândii in vedere diferitele cereri de
drumuri vecinale adressate comitetului permanenti, le va insemna pro-

visoriii pe uă chartă şi va forma unii tabloii desluşitii şi indicând precisii

punctele diferitelorii bifurcaţiuni, spre a se procede de către consiliulă

,

jadetianii la indeplinirea art. 10 din legea, drumurilorii.

Art. 73. Ingideruli judeţului va face pe faqia pămentului traseulii
tuturoră drumuriloră vecinale fixate in moduli susă arătatit.
Pentru drumurile communale vorii revisui traseul făcutii de primari,
și ?lă va rectifica, 'de va fi trebuinţă,.

Sa

N

Art. '74. Până la inceperea construcțiunii drumurilorii vecinale sau până
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la a lori desăvârşire, inginerul județului va insemna traseulii loră prin
duoă brazde paralele pe lărgimea prevădută de lege,
Pentru acâsta prin sub-prefectura locală va cere communelori interesate midl6cele trebuinci6se in unelte şi lucrări.
Acâstă lucrare se va face treptatii, alegându-se de preferință dille de
sărbători sai de occupaţiune a locuitorilori.
Art. 75. Ort-ce assemenea fixare de traseii de drumii vecinalii, inginerulă o va face pe dată cunoscută comitetului permanentă.
Art. 76. Primarii communeloriă respective sunțiă răspundttori de conservarea acestori brazde. Ei nu varii ingădui cu nici uni chipi a se
trece cu arătura peste dânsele.
La casii de desființare a acestori brazde, personalulit technicii se va
adressa la primari şi sub-prefecţi, cerendă restabilirea, loră şi pedepsirea
culpabililorii,

Art. 77. Pentru construcțiunea drumurilorii vecinale şi communale, co-

mitetulii permanenti va priveghia ca resursele annuale alle fie-cărei com-

mune rurale se fiă pe deplină şi bine intrebuinţate.
Până la 15 Februariu allu fie-căruia anni, duă-dată cu trămiterea ţabloului de dille vorbiţii la art. 5, primaruliă fie-cărei commune rurale
va, inainta şi incheiărea, consiliului communali asupra liniei de drumit
ce voesce a construi de preferinţă in annulii acella.
După aprobarea acestei incheiări de către comitetulii permanentă ,

inginerulit județului va calcula summa lucrărilor ce are să se execute
cu resursele communei in annulă acella şi va arăta, toti-d'uă-dată
pri-

marului măsura ce trebue să observe la repartițiunea distanței saii a lu-

crărilorii intre locuitori.
Primarii răspundii de indeplinirea acestoră lucrări; inginerul județului observăși dă explicaţiuni assupra bunei execuţiuni a lucrărilor,
Art. 78. La casii când vruă commună lucredă asti-feli cum par
probabilitate a se indeplini lucrările până la finele annului, comitetul
permanenti, după raportuli inginerului, va chiăma prin administrațiune
pe primari la indeplinirea datoriei selle.
“
Art. '79. La finele annului, ingineruli judeţului va presinta comitetu-

lui ună tabloi generalii de lucrările execulate, arătându
şi communele
ce nu “ŞI aii indeplinitii sarcina annuală.
,
Art. 80. Acestii regulamenti tipărindu-se in numărul
trebuinciosti
de exemplare, se va distribui -communeloriă şi „celoru-alţi
interesaţi saii

chiămaţi a lua parte la aplicaţiunea lui.
SECOLE

DD

LEGE
PENTRU

PODURILE

CU

TAXE.

(1868)

Art. 1. Taxele ce se percepii de către particulari pentru poduri, ză-

gaze, pavage şi alte assemenea, aflătâre pe drumurile naţiunale, judeţene,

vecinale saii communale, se classedii in următdrele categorii:
1) Taxe ce se percepiu fără vre-uă autorisațiune;

2) Taxe a cărori plată se face in virtutea unei autorisaţiuni, dată pe
termenii nemărginiti ;
3) Taxe ce seiaii in virtutea unei autorisațiunl date pe anume termenii.
Art. 2. Taxele ce se percepii fără autorisaţiune vorii inceta, indată ce
se va constata de către guvernii

categoria unorii

assemenea, 6ră lu-

crările pentru carii se ia taxă vorii trece in ingrigirea autorităţiloră de
de caril dependii drumurile pe cari! se aflu acelle lucrări.
Art. 3.

Taxele de a duoa

categorie după căile naţiunale se vori Su-

prima de guvernii, despăgubindu-se proprietarii de sumele ce prin estimaţiune in regulă se va constata că valorâdă la promulgarea presentei legi lucrările pentru carii se percepi taxe,

Contestaţiunea asupra validităţei titlurilorii şi asupra estimaţiunel va-

lorer lucrărilorii se vorii decide de puterea judecătorescă. Art. 4. Taxele de a treia categorie după căile naţiunale se vorii suprima assemenea de guvern, estimându-se, la promulgarea presentel
legi, valdrea lucrărilorii pentru carii se ia taxa şi despăgubindu-se proprietarii numa! cu parte din acea val6re, corespundătore

cu numărulii

annilorii rămași până la expirarea termenului autorisaţiunei.
Art. 5. Taxele desfiinţate, conformii art. 2, nu se vori mai percepe
de nimeni.
Art. 6. Taxele autorisate ce se percepii de particulari pentru poduri
pe vasse saii umblătore, fiind plată pentru unii servicii, voră continua
a se percepe numai până când guvernuli, judeţele sau communele in-

teressate voră inființa poduri fixe in loculit cellori plutitore.

Art. 7. In loculii taxelorii suprimate se va regula in viitorii percepenurea de nuol taxe în profitulă Statului, judeţului sau communei, insă
pentru
4
şi
3
art.
mai până la acoperirea summelorii avansate conformă
răscumpărarea lucrăriloră.

pe
Art, 8, In viitorii poduri cu taxe nu se vorii putea inființa, de cătii

următorele riuri plutitâre sai: torenţiali şi anume: Prutu, Jijia, Moldova,
Siretu, Bistriţa, Trotuşu, Putna, Berladu, Milcovu, Râmnicu-Sărat, Rămnea, Oreva, Buzău, Ialomiţa, Cricovu, Teleajenu , Prahova, Dâmboviţa.

580

Argeşu, Teleormanu, Oltu, Olteţu, Jiiu, Lotru, -Motru şi
unele din bălțile
Bassarabiei ce se impreunii in căile de comunicațiune
publică,

Art. 9. Infiinţarea acestoră poduri cu taxe pe căile națiuna

le şi drumurile judefene, vecinale saii comunale, nu se va putea face
de câtă după
disposiţiunile presentei legi.
Art. 10. Ori-ce cerere de construcţiune a unui podit cu
taxă pe căile
naţiunale se va adressa, guvernului impreună cu planurile,
devisuli descriptivă şi uni devisii estimativii,

precum

şi condiţiunile de taxe şi ter-

menuli cu care se propune inființarea unei assemenea, lucrări.

Guvernului pote, in assemenea casuri, să deschidă concurenţă
saii să
prin

iracteze

bună

invodlă,

insă definitiva concessiune

nu se pote ac-

corda, de câţii prin uă anume lege.
Art. 11. Cererea de infiinţare a unul podi cu taxă pe drumur
ile

ju-

dețene se va, adressa impreună cu t6te piessele arătate la
art. 10 de mat

susiu către consiliul judeţianii.
“Uă assemenea cerere pentru druinurile vecinale şi communale
se va.
adressa consiliului communali care o va inainta consiliului
judeţianii
impreună cu avisulii sii.
Consiliului judeţianii va inainta, tâte aceste cereri ministerului
lucrărilorii publice, opinândiă totă-d'uă-dată assupra oportunității lucrărei
, assupra farifelorii, ţaxelorii de percepere precum şi assupra venitului
annualii

probabilu ce va proveni din acelle taxe.

Art. 12. Assemenea, cereri se vorii putea face şi de către uă commun
ă

|

cu observarea drepturilorii si indatoririloră ce decurgă din
presenta lege.
2

Art. 13. Ministeruli lucrărilor publice face a se examina planuril
e şi

celle-alte. piese şi, de va fi locii, le aprobă sai le modifică; toti-Pu
ă-dată.

fixeză numărulă annilori in carii se va lua taxa de către: concessiunari,
tarifele acellorii taxe şi termenulă in care urmeză a se săverşi
podului;
6ră definitiva, concessiune pentru podurile după drumurile judeţene, vecinale saii communale, nu septe accorda de câtii prin ordonangiă Domnescă.
„Art, 15. Se ințelege insă că, rămânii in domenulii privati
podurile,
” podiscele, viaductele şi alte midloce de trecere stătătore
sati plutitore ce
ari avea sai arii face in viitorii proprietarii pe drumurile ce
voră fi deschise pentru allii loră usii specială, pe alle loră proprietăţi şi
carii marii
intra în eategoria drumuriloră naţiunale, judeţene, vecinale
sai communale,.
Art. 16. Prin ingrijirea, ministerului agriculturei, commerc
iului şi lu-

crărilorii publice se va face unii regulamentii sub forma, regulamentelorii

de administraţiune publică.

Art. 17. Acestă lege nu se va pune in lucrare de câți după ce
se va
promulga legea pentru fixarea, şi classarea, căilorii naţiunale, judeţene şi
drumurile vecinale saii comunale.

Guvernulu insă va, putea procede la aplicarea legei de faciă şi mai
in-

nainte prin legi speciale de
caţiune.

clasificare a ossebitelori căi de

communi--

LEGE
PENTRU

INFIINŢAREA

UNUI

CONSILIU

DE STATU 1,

(1864)
COMPUNEREA CONSILIULUI DE STATU

Art. 8. Ministrii poti assista la tote lucrările consiliului de Stati afară
numai când deliberă in materii contenci6se sai assupra unei pornite
acusaţii de unii ministru in contra unui fancţiunari administrativii.
Ei vori avea numai votii consultativi.

ATTRIBUŢIUNILE CONSILIULUI DE STATU
Art. 45. Eli va putea fi consultatii mai alesii:
a) Assupra, redactărei contractelorii de arenduiri alle averilorii Stalu]ui Sai stabilimentelorii publice şi alle altorii contracte de intreprinderi
publice ;
N
5) Assupra neințelegerilorii şi dificultăţilori ivite în aplicarea acellori
contracte ;

c) Assupra inchirierilorii saii vângărilorii objecteloră Statului;

d) Assupra, regulamentelori de poliție şi hygienă publică;
e) Assupra, conflictelorit ivite intre autoritățile judeţiane, communale
sait municipale, precum şi assupra conflictelori de attribuțiuni dintre autoritatea, administrativă şi cea, judecătorâscă.

attribu1) Acâstă lege s'a inloeuitii prin „legea pentru impărţirea âiferitoloră
țiuni alle Consiliului de Statii desființatii prin Constituţiund,« care urmeză imediată
după acssta.

-

LEGE
PENTRU

IMPĂRȚIREA DIFERITELORU ATTRIBUŢIUNI ALLE
CONSILIULUI DE STATU, DESFIINTATU PRIN CONSTI
|
TUŢIUNE 1).

(1866)
Art. 4. In virtutea art. 131 din Constituţiune, Consiliuli de Statii este
Art. 3. Conilictele de attribuţiuni intre autoritatea administrativă şi

desfiinţatii.

cea judecătorâscă se vori decide de Curtea de cassaţiune.
Art. 8. Celle-alte afaceri de natură contencisă ce Consilulii
judecă, saii pe temeiulu legei selie constitutive, saii in temeiulii
speciale, se voră judeca de instanţele judecătoresci,.după regulile
„ Art. 41. Orl-ce disposiţiuni de legi anteridre, contrarii
legei
sunati! şi rămână abrogate.
—_

de Statii
unei legi
ordinare.
de faciă,

OCOL

LEGE
PENTRU

INSTITUIREA UNEI CASSE DE DEPUNERI ŞI
CONSEMNAȚIUNI
emana

(1864)
Art.

1. Se institue uă cassă de depuneri şi consemnațiuni

care,

sub

autoritatea ministerului financelorii şi sub priveghiărea unei commissiuni,
să strângă şi să administre fondurile provenite din:

e) Fondurile communale şi districtuale ce voră prisosi peste cheltue-

lile loră ;

”

(1 Veţi notița precedentă.

.
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a

) Cauţiunile agenţilori comptabilt, intreprindătorilori de lucrări puplice, cumpărătorilorii şi arendaşilori, in câtă aceste nu se vorii face in.
hypoteci de immobile.
Art. 3. Consemnaţiunile se vori face, in capitală, la cassa de depunerl şi consemnaţiuni, eră in judeţe la, cassieria generală a fie-cărui judeţi.
Orl.ce consemnațiune făcută aiurea este nulă şi nu pote descărca pe

depunttori.

-

JURNALULU
CONSILIULUI

DE MINISTRI

DIN

27

AUGUSTU

1870

TAXEI DE LA PRAFULU DE PUSCA
PENTRU PERCEPEREA
CE SE VAIMPORTA IN ŢERRA DE NEGUCIATORI

Astă-di

la 27 Augustii,

annulii 4870, presentându-se

referatului D-lui

Ministru de Resbeli, No. 4,781, relativă la, perceperea taxei ce urmâză,
a se face in viitorii de la prafulii ce se va importa in ţerră de câtre neguțători, conformi jurnalului incheiati de consiliului ministriloră din 23
Augusti, annuli 1867:
Avândă in vedere că taxa de lei trei, cursă vechii, ce se percepea de
la ocaua de prafu, după jurnaluli consiliului de: ministri din 15 Noem-

bre, annulii 1868, se versă Ja. cassieriile communale sub motivă ca aces-

tea se construscă deposite de prafiu;
Avendă in vedere că assemenea, deposite nu s'aii construită de nici
uă commună urbană până acum;
Avendi in vedere că praful ce importă neguţătorii se depune toti in

clădirile Statului, dependinte de ministeriulu de 'resbelă;
Avândă in vedere opinia D-lui ministru de resbelă exprimată prin ci-

tatulu referatu ;

Consiliului hotărasce a se inlocui disposiţiunea, jurnalului incheiati la
15 Noembre 1868, d'a se mai percepe taxa de câtre commune, in modulă precum ucmeză :

1. Plata, de magasinagii, pentru fie-care oca să fiă de lei unu, bani
cinci-spre-dece;
- 9, Acâstă taxă să se verse la tesauril ;
3. Pentru construcţiunile de magasii ce communele suntă datâre a
face, să li se permită de ministerulă de interne dreptul a percepe uă

taxă pentru praful adusă şi depusii în acelle magasii care rămâne totii
sub controlulă ministerului. Ac6stă taxă va fi de cinci-deci bani de oca
şi să nu se percepă de câtă după ce acelle magasii voriă fi terminate ;
4. Taxele percepute

până

acum pentru prafi

de către commune cu

incepere din annuli 1868, Noembre 15, să se restituie de dânseje tesau-
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urului publici:. Ministerulii de resbelii va communica celui de finance
sumoele incassate de fie-care commună in parte.
Acesti jurnal se va, aduce la indeplinire de D-nil ministrii de resbelii,

finance şi interne, după ce mai ântâiii va primi inalţa aprobare.
DIDI

N

LEGE
PENTRU

FIXAREA

ŞI STABILIREA

ARMELORU

ROMANIEI

1)

——

(1867)
Art. 1. Armele României se fix6ză după cum urmâză:
Art. 2. Scutulii are forma unui pătrată lungii ; partea inferidră rotunjită la ambele unghiuri şi terminată la midloculii basei printunit vârfă ;
scutulii se imparte in patru secțiuni, prin duoă linii incrucişate la midlocu. În secţiunea din drâpta de susii, pe albastru, şi'n cea din stânga
de josi, pe galbeni, figureză aquila română cu capului spre aripa stângă
Şi cu uă cruce de aură in gură, simbolulii tărrei românesci,
In secţiunea din stânga de susii, pe albastru, şi cea din drâpta de
josii, pe roşu, figurâză capulii de boii cu uă stea, între c6rne, simbolul.
Moldovei.

În amvele

drepta liniei despărțită,
regală.

secțiuni

superidre

figureză

alle scutului,

in stânga

Şi în

sorele şi luna. Pe scutii va fi curâna

Art. 3. In midloculii scutului României figur6ză scutulii Măriei S6lle

Domnitorului, scartelati, avendi secţiunea de susii din drepta şi cea de

jos din stânga in albă, 6ră cea din stenga de susii şi din drâpta de jos
in negru. Scutulu are, dreptă supporţi, in stenga uni leii, €ră in drepta

uă femee in costumuli femeiloră dace, care țene in mâna stângă arma,

dacilorii numită arpi.
Art, 4. Pe supporti este aşedată uă eşarpă albastră pe care este
scrisă devisa familiei Hohenzollern, niki! sine deo.
Art. 5. Pavilionulii este de culdre roşie, căptușită cu hermină, avândii
Wasupra curâna regală.
Art. 6. Drapelulă domnitorului ca şi acella allii armatei, va avea dispuse culorile națiunale in modulii următorii :

Albastrulu perpendiculară şi alăturea cu harpa, (lemnulii stindardului),
galbenulu in midlocu, roşuli la, margine flotândi. In midlocii vori fi ar-

mele ţărrei.

Art. '7. Drapelulii guardei orășenesci va fi intocmai ca allă armatei,
păstrendu, in locul armelori țărrei, insemnele oraşului respectivi şi

numă&rulii legiunei.
Art. 8. Drapelul autorităţilorii civile va fi ca acela allii armatei fără,
a purta armele țărrei in midlocă.

1) Vedi art. 7 și 8 din acestă lege.

DISPOSITIUNI
RELATIVE

LA ISRAELIŢI

(1869).
Prin circularele ministerului de interne din 1869

tricte, se amintescii
România:

următârele disposiţiuni

către prefecţit de
d dis-

in privirea israeliţilorii dia.

1. Că după legile țărrei, ovreil nu ai drepti de domiciliu permanenti

in sate şi că prin urmăre ei nu potă fi nică cârciumari, nică accisari in communel6. rurale. Tolerența ce pe alocureali sa accordatii a fosti unii.
abusu, dâră nici uă dată ma

fosti uă desființare a, legei;

2. A se obşti in t6te communele rurale că de la 23 Apriliii 1869, ovreii
nu mai:potă, “prin sate, a fi cârciumari sai
acestă, materie nici unii contractii nu se mai
prelungi. Uă singură excepţiune se face in
pucatii deja a dobendi de la proprietari sat
termenii mai lungii, insă numai intru câti
caracterulii autenticităţii, adecă acella de a

accisari, că prin urmare in;
pote cu dânșii incheia Sail.
favârea acellori caril ai acommune contracte cu uni
aceste contracte vori ayea
fi fostii formali legalisate de.

tribunale sau de primării inaintea datel acestei disposițiuni ;
3. Consiliile communale, sub controlulii administrației, ai

dreptuli,

conformii arţ. 10 din legea poliţiei rurale, de a accorda sai refusa. drep-

tul de domiciliu provisoriii Gmenilorii fără căpătâi ; prin urmare, Consiliile communale aii şi dreptulii de a respinge din cuprinsulii satelorii
atâtu pe jidovi câtă și pe alți 6meni fără căpătâiu, de ori-ce naţiunalitate,
intru câţii ei nu Sari socoti folositori celorii: alți locuitori.

REGULAMENTU
PENTRU
ORGANISAREA

SERVICIULUI

ARCHIVELORU

!)

(1869)
DISPOSIŢIUNI

GENERALE

Art. 2. In archivele Statului se depunii tâte actele de interesii publicii a cărorii conserhare se va socoti de folosii si cari! nu mai suntii
trebuinci6se serviciului ministerelorii sati dregătoriilori, dependinte de
|
ministerii.
Acestii depositii de archive nu se poie face de câtit insoţitii de unii
inventariii şi in putere de decretă domnescii, după propunerea, acelluia,
” dintre ministrii allii cărui departamentă aparțenă documentele și a mi-

nisterului instrucţiune! şi cultelorii.

„Art. 3. Documentele depuse in archivele Statului nu poti fi ridicate

Wacolo

nici chiar provisoriii de câtii in puterea unet autorisaţiunt prea-

labile formale a ministrului cultelorii şi instrucțiunet.
DIRECTORULU GENERALU

Tote communicaţiunile autorităţilorii suntii adresate da-dreptulii că-

tre dânsul ca şi pe trecuti.

—
00200000
INO Ge

DECRETULU
Cu No. 1845, din 11 Decembre 1869

PENTRU

MODIFICAREA ART. 2 ŞI 3 DIN REGULAMETULU
ARCHIVELORU STATULUI ?)

Art, 2. In archivele Statului se depuni tâte actele de interesăi pu:
blici cu anume inventar, a cărora conservare se va socoti de folosii

şi cari nu mal suntă trebuincidse serviciului ministereloră saii autori-

tăţiloră dependinte de ministeră.

,

————...20009007X———

1) A se vedea decretulit modificătoră acestui
11 Decembre 1869, care urmeză imediatii.
2) Vel notița precedentă.

regulamentiă,

sub No.

1845 din
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