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Lipsa simțită de “mar mulți cetățeni de: 2 avea retormiele. în: 

tiudusse în administrația, Romăniei, dela 1859 încâce,: m'a îndemnat 
să facii acâstă collecțiune “de legile și regulamentele .respăndite în 
Monitorii și în diferite alte broșure; Subt -acâstă :împresiune,: adu- 
nândumi materialul: necesariii- şi :procedăndii la tipărire, ani impăr- 
țitii: collecţiunea- formată în două părți: +; ii tie age inte 
"5 Cea Wântâiii;-coprinde atăt legile votate de” Adunarea: electivă 
întărite: de Domnitorii' și .promulgate,: cătii și regulamentele “cari, e-. 
Jaborate în urmărea “art. .14 :din: convențiunea din, 73: 'Aug.:1858, 
ai fostii aprobate de consiliulii ministrilor, sancţionate de Domnitor 
şi promulgate și elle, nedăndi ospitălitate ver unei legi sai regu- 

. lmentii pe care nu le am găsiti revestite .cu aceste formalităţă ; 
cea de adoa cuprinde t6te actele de reorganisare emanate de la Gu- 
verni, și care în virtutea art. XVIII aliniatul ali doilea; din sta- 
tutul din 2 Iulie, aii putere de lege, Ă 

La. coordinarea, acestor documente am luati de temeiit mate- 
ria şi vechimea, imprimăndi, în partea I- -a, actele simplemente și 

„menţionănd numai spre sciință, decretul domnescii care le au întă- 
rit, ca collecţia, nâstră să nu se încarce fără o necesitate absolută ; 
iar în partea II legile fiind mal puțin numerâse, le am lăsat așa cum 
aii fost tipilrite. |
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Credurăm necesariii a face aceste comunicări publicului ca să 

cunâscă nu numai procedarea mea, dar şi causa omiterii din a- 

cestii volumine a ver unor projecte de legi saii regulamente ce s'a 

vădutii publicate, fără să fii trecute prin formalitățile cerute. 

Aceste comunicări făcute, îmi remăne numat'a spune că osebit 

de pedicele ce se ivescii tot d'auna în ver ce statii, în cercumstan- 

ţe anal6ge cu alle n6stre, ai mai contribuit, la reorganisarea Ro- 

măniei, şi altele cari nu'și aveaii sorgintea în țâră. Cu tâte aces- 

tea, collecţiunea de legi ce presintămi, elaborate tâte subt auspi- 

“ciile lui Alesandru Joan I, este o probă necontestabilă că Ro- 

mdnii sunt vîrsnică, că ei sciii să se reorganisese singuri şi să şi 

administreze țera fâră concursul saii intervenţia nimunui din afară. 

Apoi promulgarea codicei civile cu procedura ei, ca şi a altor legi 

organice deScari mai avem lipsă şi pe care le adăstăm din Qi înzi 

dela bărbaţii lum inaţi ce conducă astăzi trebile țărei, vor desminți cu 

desevirşire accusaţiile 6 atuite ce unii aiirespăriditii în străinătate asu- 

pra Romănilorii şi ţărei lor, ameţiţi pâte de frumâsele instituţiuni ce văd 

că se formă, de numele de simplu piriii ce a remas Milcovului, de luarea 

înapol. unei a patra parte din pimântulii Romăniei ce se specula 

de'istrăini, de părerea - de: r&ii 'că claca nu se :mal' găsesce'de câtă 

în :vocâbulărul. romăn; de 'spaima în :: fine că: desmotenitii. deveni“ 

ră. cetățeni, pri; așezământul celli noii electorală; ; De aceea, fap-. 

tel& fiind ::mal ;'elocuinte de cătii. vorbele, ;:puiu aceste: reforme. în 

circulaţiă,: mulțunind. câ: cetățânu i românii; tutulor cellor. ce:aă:a- 

sudat spre confecționarea, lor, căci eu n'am făcut de căt am ostenit şi 

am: 'stăruit. pentru adunarea, și: publicarea, lor. într'acestii modi, cu 

singurul - scopii:d'a înlesni pe.: concetățeni mei în: aşi cunâsce .le- 

galeniente “drepturile şi: datoriile: ce: âii către:țâra “lor. i «ii: 
i pa PI EDEr PI E seic? - ai , , 

OG ate ata ia 

         

„0868 Oelomrit:8,n 

   



 MINISTERULU DE. INTERNE. 
AGRICUL TURĂ ȘI LUORĂRI PUBLICE. 

-- LEGE ASUPRA RECRUTAȚIEI)  .... 
„Art. 1-iii, Conform art..46 din Convenţie, legiuireă .din regu- 

lament. de la anecsa 1, titlul 2, $ 5 prin care «se apără clasele pri- 
vilegiale de a da recruți» se desființesă. -. N ae 

“Art 2..Disposiţiele legiuitâre asupra tragerei la sorţi din .a- 
necsa 1, titlul 2, art. 9 și 10, se .vor. pune în lucrare, chiar de” la 
Witorea recrutaţie, - -. ae îi 

    

pa 

„REGULAMENTE ŞI INSTRUOȚII 
de modul după care are a se,face recrutăţia: prin .sorţi?), -, 

DN ia Seoma l-a. - i 

„unt. 1. Armata se fecrutii: e i ni „L „Prin tragere la sorți;:în anul 'ce urmâsă "îndată "după  împli- 
nirea celui de al 19-lea anal vîrstei“ (astă dăttiă dată vor trage lă 
1) Sancţionată prin decretul cu Nr, 376. din anul 1859, Ș Dr 2) Sancţionarea e pusă pe referatul! Ministrului-cu Nr: '5953*din anul 1859-î,-2 , a
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sorți toți aceia cari de la I-iii Ianuarie 1859 pănă la 31 Decem- 

bre 1859 vor fi împlinit virsta de 19 şi 20 de and). - 

2. Prin înscriere de bună voe a Romănilor între 16 şi 35 ani. 

Art. 2. Pănă la virsta de 30 ani, nici unii Român nu pote fi 

priimit într'uni servicii publicii civil saii militarii, daca nu va dovedi 

că a împlinit aatoria impusă de legi pentru conscripția (recrutaţie). 

Se întelege că articolul acesta m se aphcă de cât la Romăni care 

“pănă la31 Decombre 1839 nu ati ajunsă la virsta de 19 ani. 

| Art. 3. Legea care otărasce numărul Gmenilor din cari tre- 

Due să se compună armata romănă, va coprinde şi contigentulii 

(numărul) ce trebue să se iec pe tot anul, precum şi o tablă a reparti- 

țiel (împărțire!) acestor 6meni între deosebitele județe în raport cu popu- 

laţia fie căruia. — Acest contingent este pe anul 1860 de 1196 de recruți. 

Art. 4. Sub-repartiţia (sub-impărţirea) între ocâle saii plăși, se 

face. pe tot anul de administratori cari prin sub-administratori! în- 

dreptâsă consiliurilor sătescă copie după acea împărțire, . 

Art.9%5. Foia repartiţiei (împărţirea) trimisă de administraţiă - 

stă afişată (lipită) opt dile la uşia casei Consiliului. 

Art. 6. Contingentul (partea de omen) a fie căruia plăși, se dă prin 

tragere la sorţi între juni Romăni cari ai domiciliul lor în acea plasă şi 

cari at împlinit 19 ani între 1 Ianuarii și 31 decembre a anului espirat. 

Art. 7. Sunt priviți ca domiciliați în comună; . 

1. Juni emancipaţi ajunşi în virstă sait eșiți de sub epitroprie, 

scriși în oscire, stabiliți afără din comună, aflători în streinătate 

- (absenţi) sai închişi, daca muma sai epitropi ai domiciliul lor în 

comună, sait daca sunt fii de tată espatriat, dar care -6și avea cel 

după urmă domiciliii. în acea comună. a | | 

2, Juni însurați a 'căror tată sai mumă în cas da unu avea tată, 

sunt domiciliați în comună, afară numai de vor dovedi că ai domi- 

ciliul lor adevărat în altă-comună. - „: 

3. Juni însurați şi domiciliaţi în comună, :chiar. daca tata saii 

muma lor nu.vor fi domiciliaţi acolo. a 

„4. Juni locuitori în comună cari ar fi în veri-unul din ceasurile 

precedente și cari mar putea dovedi înscrierea lor în altă comună. 

“Art 8. Un copil găsit saii lepădat crescut întrun așediăment 

publicii, se socotesce domiciliat în comuna în cari se află acel aşe- 

diăment ; dar aceia 'cari vor fi ajuns la vârsnicie înaintea 'epocei . 

prescrise pentru trager6, trebue. să se înscrie şi să se supue trage- 

ri, acolo unde locuesc. 
Art. 9. Consiliul sătesc sai . orășianesc trebue să constate şi 

"să se asecure despre esistența junilor cari lipsesc în' străinătate, saii 

în alte comune în ț6ră. a ae 

Desluşirile luate în acâstă privinţă de la rude saă de la locuitori, 

trebuesc trecute în colâna observațiilor în tabla recensementului. 

_... Art,. 10, În fie care an în cele dăntâii ile ale lunei lut Janua- 

rii (astă-una şi singură dată in cele d'ăntăii dile ale lui Februa- 

rit), Consiliurile sătesci şi orasienesci, &r în Bucuresci vornicia 0+ 

rașulul vor însemna în foile trimise de administrații tabla de re-
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consementii junilor cari pănă la 31 decembre ''aii: împlinit, 19 ani 
(astă ună dată şi: cel cari vor ft îoplinit, 20 de an) după, podelul, 
următorii : iii 
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dur Artă, 1 Corisiliurile comunale și municipale ' sunt! 'datâre. a 
- chiăma;:pe toți 'juni cari” pot fi! trecuţi: în tablă, și 'săia de la” denși: 
deslușirele ce le pot fide trebuință într'acesta; și ca să nu'le scape 
veri unul din vedere, vor consulta registrele de nascere, de paspor- 
tură şi ori ce alte. acte publice. În lipsa de act. de nascere, a ju- 
nilor ce se pot socoti că sunt de clasa anului acela, deputați sa- 
telor și președinți Magistraturilor se vor putea taporta la declara- 
ţii a, 6meni notabili din comuni. E 
„Art. 12, uni cari lipsesc trebuese înscriși; de sunt militari 

să se însemnese arma, și regimentul din care fac parte, de ai altă 
“profesie, să se însemnese profesia Și persâna Ta. care locuesc: 

Art, 13, Nimeni nu este priimit în armata Romănă daca nu. 
este Român. Străini însă, născuți în ț6ră, cari la timpul imajiori- 
tăți vor. cere cualitatea de Romăn potrivit legilor, . vor fi îndată: 
supuși legei recrutației. . 

| Amt. 14. Daca naționalitatea străină nu este destul de bine 
constatată ca să pâtă Consiliul să ia răspunderea asuprăii, junele . . 
trebue săi îndreptese o declaraţie care să se. trimiţă îndată către. 
administratore; daca și acesta va fi în nedomirire despre acea na- 
ționalitate, o trimite judecătoriei ca să otărâscă . „despre validitatea 
(temeiul) reclamaţii. 
i Otărirea, judecătoriei se comunică Consiliulul “din vretrc, ca 

| să se urmese coprinderci el. 
” Reclamaţia se tace după modul următorii: 

: “Ri sub-serisul .. . născut la . .. domiciliat în co- 
«mun *, . . , plasa . . . județiul . i .. declar că sunt 
«fiii de străin neîmpământenit, şi prin urmare “cer. a nu fi supus 
«a, îndatoririle recrutației în PrincipateJe-Unite (iseălitura.) | 
o Făcut la. în. 

Vedut de noi Consiliul satului. : 
i Art. 15. Sunt nedemni d'a fi ostași acei. ce: vor. fi fost 3 Osin- ă 
diți la pedesă aflictivă, (sati infamante,) . 
i Ant, 16. Juni cari după notorietate publică. (mărturisitea ] pu- 

| blică) se cred că sunt în virstă de tragere la sorţi, şi cari mai 
nainte de tragere nu pot aduce un estract; din actele civile; dovedi- - 
tor de adevărata, lor virstă,. se supun la datoriile impuse „de numă- 
rul ce vor fi dobândit. 

, 
i [ -.. 
po în 

SEcaIA I-A, 

i - Scutiri și apărări. 

; Art. 17. Sunt esemptați (scutiți) şi înlocuiți după ordinea nu- 
imerilor, aceia cari după numerile dobîndite ar fi să facă parte din 
contingent (num&rul,) dar care se află în unul 'din casurile următâre: 

1. Aceia cari m'ait măsura de un metru. 60, măsuri cerută de 
“regulamentul ostășesc, pa
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„9; Aceiaa căror slăbiciune:-fisică 1 ax pune: în :condiție: nepotri» 
vită cu' serviciul, după prescripțiele: regulilor. ostășesci, > pi-iriri 

3. Cel mal în vîrstă dintre orfani; fără tată şi fără mumă e 
34. Unchiul; fiiul,: saiă: cel. mai în 'virstă d'intre»: fii; ; saii În lipsă 

de fii cel mai în vîrstă, intre gineri;'în. lipsă ..de fii și de gineri; 
nnpotul:unic sai cel mai. în „vîrstă dintre nepoții unei femei acțu- 
al. văduvă ;:: sai:a' unut: tată - orb +; saii-în' vîrstă ; de!șepte:(leci 

ant, sai; cu-ivre o..infirmitate .constatată,:din pricina căria ; nu Sar 

putea hărăni. catia ala 

5. Cel mai în virstă d'intre duci frați chiimați să tragă, daca 

amânduoi ar fi însemnați de.sârtă; să fie ostași, şi daca amânduoi 
se dovedesc buni pentru servicii. Între duoi frați gemeni, scuti- 
rea se dă celui născut ăntâiiii peer 

6. Acela al cărui frate se află subt stâguri fie subt ori ce con- 

diție; (dorobanţi și: grăniceri; coprinși:) +; cine ie 

„7. Acela, al 'cărul frate:a murit iîn;serviciul; acțif, sai s'a betejiţ, 

sait s'a .prenumărat în retragere pentru. vre. o : rană dobândită ser- 

vind unei comendă, «sati „pentru vre o -meteahnă. dobândită în“ armată. 
Art. 18. Drepturile de escepție se aplică și. în folosul: copii- 

lor firesci. dar.legitimați. îi: i ci e turlă 
ș „Art, 19: Sunt datoră administratorii :a. numi pe ;fie-care ju- 

deţiii. unu, duo sait trei ; medici; ; însărcinați »a,, statua,. asupra! stării 

sanitarie a junilor înscrişi; şi cari medici vor urma -după. instrucţi- 

ele; date ;de consiliul; sănătăței, armatei, . cu:: aprobarea, :;Ministeriului 

trebilor :; militare. Aceste . instrucții. specifică . lămurit (deslușeşte) 

despre ;metehnele- şi : b6lele: necompatibile (în :contra). cu serviciul 

militari e it terra co ce II a N a VA 
„1 Art 20, “Medicii “sati oficierii de sănătate numiţi de ;admini- 
stratori. după .coprinderea, articolului, precedent, » însociesc :consiliul 

de revisie. în;: călătoriile sale, ; precum și ;în „lucrările; ulteridre, (ce 

UrmMBsă), e 3 ic eu) it Vreti al agil 
„. - Infirmităţile; se cercetâsă :cu. ușile. închise, +de. faciă cu consili- 

“ul de revisie. „iii e ih tri tratata e fe het ut tzin 
nf Art,.21.. Sunt'apărați: de: tragere: -: e o i. 
osie Le Elevii sclei: militarie.! , ::.;; -. în teii ah Da da eh 

i ini 2 Junit "din sedlele: publice. civile cari ;mai. nainte de. timpul 

tragerel aii contractat cu „consiliul; pentru; învățăturile publice de.a 

se' da; la instrucția ;publică ;- şi. junii. din ; seminare : destinați preoției 
«de ori'ce.rit: 6nsă, unii şi “alții, daca-la virsta, de.:25 aul nu se vor 
afla în „serviciul, la. care. stai: destinat, : atunci se. supun la tragere, 
şi serviciul: se socotesce în :acela:al'clasei-în careia tras... ! și-i: 

3, Junii, cari vor fi căscigat. premiele ăntâii. la cursul gene- 
“ral al colegiurilor. îs, ta ere e tă ” 

4. Junil a; căror - disposiții în:arte, sciințe; și literatură, sunt 
recunoscute daca autoritatea competentă va îndrepta cererea către 
-ministeriul învățăturilor; -publice:.: Acestă. cerere .ca, să aibă efect tre- 
-bue! aprobată de: Domnii, -, cp er ti i a a a : 

Art, 22. Drepturile la scutire sai la apărare ca să fol 

lepra id pe f (338. în d 

mă 

2 

sescă



— 6 — 

acelora: ce!le' Cer trebue să se dovedescă atunci când consiliul! de 
revisie cercetâsă și otărasce asupra, junilor! cari or să fie chiămaţi 
2 ace: parte din contingentul” plăși. i RE 
5-4 Art. 23,:: Junii, cari 'se află în vre:unul din câsurile; de scuti- 
ro“ îni “cas de a: cădea Ia sorţi, şi de apărare la tregere la: sorţi în- 
semnate 'în articoli. precedenţi trebue să înfiigitisese din vreme :un 
certificat din: partea Consiliului. sătesc: saiii a Magistratului care tre- 
buc să; însemnese împregiurarea în: tabla Tecenseimentulut în colSna 

| pal, IL, 
sot „rin A 

at 

Mira lo. cei pe i i în, Ia e 

i SeorIA II-A; LI III EI 
Eee poa dt), pai Si FEED 

| Formarea: listelor. 
Iaca a at f a , 

Art. 24. Fie-care consilii “'comamal: sati municipal este dator . 
“a timite sub-Administrației listă 'de junit clasei acelui an. - 

wi Arti 95. Lista se "întocmesce după ' declarația. Junilor. sai a. - 
epitropilor după: registrele stăret civile Şi. după. „Vezi-ce alt docu- 
ment sai informație; =: di 
"Art, 26, Înscrierea recensementulut se. face după ordinul al- 
fabetului”'mumelor. de familie, care trebue: să 'coprinșlă 'numele, pro- 
numele,: data, locul nasceret. & domiciliul junilor însemnați, precum | 
şi al părinților. tii 
unt Art 97, în! capul tablei se, inseriii mar “Aita aceia cari în 

  

claşele anilor: precedenţi” ar fi trebuit: să fie înscriși Și ati scăpat ... 
'din: vedere, saii: cari pentru un cuvint: sai altul. nai tost: înscriși, - 

Art. 28. "Tabla se face în dout esemplare; unul se trimite la 
si Ianuarie: :(astă' ună: dată la 15: Fevruarie)! 'sub-administratorului, 
“Ieelalt:remâne 'la' casa Consiliului 'ca: să" se: înfăciășese de Magistrat 
“Sati de' Consiliul ' stitesc în -dioa' de tragere la Consiliut; d6:revisie. . 

Art. 29. Până la timpul tragerci, Consiliul sătesc sait Magis- 
“tratul) trebua'să, însemnese- mutările: care:se întemplă Junilor în. 
scriși în tablă și să le comunice. svb-Administraţiei. AL 

Art. 30. Tabla se publică'și' se afişiasă*prin două publicaţii - 
la opt zile .de interval (una după alta), Dumineca la 'pârta casei co- 
'Tiiimiale;:se închicie. dar despre acâsta, și: se” înscrie cu data lui în 
"roi ist! de pblicații după: modul următor CAE 
îsi vaNot;. Consiliul" Comunei, .!. i plasa... ijudeţiul..: . încredin- 
“iți printe "acest: act că, potrivit legej,: tabla cechseanzuiul juni- 
celor clasa :18..... 'staii publicat pentru ântâia. (sii adus 6ră)-:a- 
stă-(i la....: ore de dimineţii din aintea „orță, casei Consiliului, ». 
-(sub-semnăturele): îi miti ae 

Art, 31. Consiliurile comunale sunt datâre. s să: i afişcșe la ușia 
"Comuner 'și să publice în biseriet locul, (lioa Şi ora: când! este a se 
“precede - la: tragere: ji 
= ic:Arti 82, - Juni cari: din groşală sati din: ver'0 o înitmplare; or. 
Şi care, nu Sati trecut în tabla vre e unul an, se. înscrii : în 1 tabla. d: 
ză ie a fo cret sl as 2 92! Mi fiti LC 
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nului următor, afâră, numai, daca, „junele ar Îi „împlinit, versta de 30 
ani, e 

Art 33, : : Octcolarea' tablet! de: recensement: “precum şi EI 
„rea la, poti se face la .residenţia, sub- administraţiei în şedințiă pu- 
blică, în inția 'sub- administratorelui, “a Consiliului Comunti,. resi- 
dențiet sub-administrației' și. a trei: alți deputați ai Comunelor celor 
mai populâse din plasă. ? - ile 

Art. 34... Juni, părinți sâii alți intăresăţi, “lac 'obsciraţiele: 10 - 
în audul tutulor, asupra; junilor clasei, înşcriși. sii i einscriși, și 'sub- 
administratorele,. „după ce:mal, ântâiit "consultă. opinia, deputaților de 
fagiă, otărâsee. asupra: fiă-căreă observaţia făcută. 

: "“Art''35. ' Tabla îndreptată” și! otărită' se "sub- seriei do! sub: at 
ministratore, și .de cei 6, deputați., - ini 

At, 36. “Până a'nu. începe tragerea, se “însemnsă răi întâi 
ordinea Comunelor, plășci, prin sorţi, şi” pentru acesta 'sub-admini- * 
stratorele 'scrie pe. bilete cadrate şi do potrivă între d'ânsele nume- 
le: deosebitelor Comune ale' plășal,, “strînge fie-care ' bilet. în patru, 
le numersă și le aruncă întrun! vas,” le amestecă; deputatul: cel 
mai bătrân le trage, și cel mai june le cetesce, și: cei-lalţi duoi. le 
înscrie pe o fâie întadins: după, ordinea astfel determinată nume- 
le din tablele trimise se trag la: sorți. 

Art. 37. Sub- administratorele, înscrie în capul: listei tragerei, 
la numerele cele d'ântâiii; numele “junilor “cari prin fraudă (înşelă- 
ciune) scii prin viclenie ai încercat a se scuti scit ase apăra. 
a uâTt, 38, După! acesta, sub-administratorele numeră:în pu- 
Blic nunierile "depuse în urnă, care: trebue să fic dopotriță cu al 
junilor chiămați a concura la tragere. | d 

„.  Art..89., —, Fie-care : june . se, chiamă, după - “Odinca: ce o- 
cupă în tabla, “Comunei sale, tragc'un număr care: se 'citesce î în au- 
dul tutulor, și se înscrie, de, către deputați. cei mai „juni în “două 
liste. 

2 

  

     

Art! io. “Pătinţii junior cari. lipsesc; ni în ieși și a pă 
inilor, deputaţii, Comunelor respective; trag, la sorți în. Tocul lor.” 
pa sArte 41 Fie- -care nume se înscrie în numărul ce-a: cădut. 

“Art, 42. „Operația: tragercl + nu se pote strică sub nici o pri- 
. 

'cinuire. în DD pi 
„a Art, 43, Lista cu. numele şi cu mumerile dobisiaită 16 fibtia- 
Te nume 'se afişsă în. tâte: comunele. plăşei. i Ati 

“Art, 44. Deputaţii satelor ,: și la :orașe “preşedinţii” măgistid- 
telor, iar în, Bucuresci . Vornicu Capitalei sunt datori să înscric în 
“tabla de vecensiune ce: so: află, laici: potrivit, coprinderei At: „Dume- 
ile” cădute: fie-cărui „june din comuna, sa. . ie 

„1 Ant, 45, -Sub-Agniinistrătorul îndreptesă: d&putăţilot catlăr 
“prescurtăni . din lista. tragerei ca-'să o potă “comunica; familiilor, : și 
„deputaţi. sunt datori să le. lipâscă la ușia comunelor: 
3 "Art. 46; : Afară „de 'casurile 'legale: de scutire; . juni: “sunt; da 
“toni sâ' urmese după numerilei dobindite' de! fie-care: la tragere. “1: 

Art, 47, Impărțirea, pumbrăluț anual aj Smenilor într juide- 
3 Eu 

      

    

Z104] 

  

iza
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ție se face prin ordonanța AMinisteriului din întru, după ce mai ân- 
teii se priimesce de la Ministeriul: ostiişeso, numărul soldaților” ce 
se cere. pentru. tâtă oștirea. .. 

Art, 48, Sub-A ministratorul îndreptâsă . Administratorului C0= 
pie după lista. țragerei și după procesul verbal. (jurnalu) încheiat î în 
termenul însemnat în ordinu care fics6să timpul operaţiei ating&=- 
târe, de formarea „tabloului recensiunei și -tragerei. Administratorul 
îndreptâsă Ministeriului din. întru. copie, după. acea, listă., 

Art, 49. „ Numărul. recruților „se calculesă, “de, Ministeriul “din 
întru după numărul junilor: înscriși pe fie-care: tablă a plășii. * Ad- 
ministratorul: face: repartiția, înțre pl, după numtrul junilor înscriși 
în tabla fie-căria comune. | 

“Art, 50. Listele acestea se publică în comună pria dfişuri noi 
nainte, de deschiderea, operațiilor de revisie. ,. .... 

„Art. 51. . Revisia operaţiilor recrutaţiei. Şi “cercetarea dovesi. 
lor aduse de. acei că luți prin sorți în contingent, se face în ședin- 
fa publică de: către onsiliul de revisie. |, | 

" Seciră IV. i IN a 
f+ | EI Ra - Coiasitiu de vevisia. 

“Art, 2. Consiliul de revisie se compune: 
l-iti,. De: Administratorii ca. pr mediate | sai în tisa Tu de 

“oile | 
„2-lea. De președintele ] Magistratului. 
;8- lea: De sub- adminiştratorul plăși teatru fie-care listă de con- 

tingent. ; | 
4-lea. De ari oficier rânduit de Domni. 

„.„, Art,53. Consiliul de.revisie ține ședințele sale una după al- 
ta, la fie- care 'Tesidență de sub- -Administraţie - pentru juni plăşi. 
cc Art. 54; „Consiliul: revede tâte „operaţiile recrutaţiei, “judecă 
'reclamațiile înfăciășate, -ș și otărasce despre, casurile de scutire saii 
de apărare; cercetâsă, și apă juni pe fie-cari la rîndul lui după 
ordinea, numerilor,, a 

Art, 55. Pentru juni. cari în dioa. chiămâri - nu 'se infăciășesă 
sai au. trimit; imputerniciţi + din partele, s se. > urmsă ca cum ar fi și 
faciă. 

Si Art. 56.. "Otăririle Consiliului de. Tevisie sunt nesupuse la nici 
o desființare, afară numai de casurile cari se: ating de drepturile: ci- 

„vile, a câror. cercetare -şi otărire sunt. de; competința, judecătorscă. 
În asemene cas Consiliul de. xevisie însemnesă un număr” după or- 
_dinea, numerilor de, tragere care sâ pâtă înlocui la, întîmplare daca 
tribunalul: ar. declara că.nu pâte avea âcele drepturi. Iar juni în- 
semnaţi spre inlocuirea. acelora nu pot fi chiămați în activitate, de 

„cât. mumaj după, sâvirşirea judecăţi. 
Art. 57. În asemenea cas chestia se judecă în ființa unui 

m 

" Po in



inembru' delegat de consiliul de rovisic, după suplică, părţi stăuitâre, 
tribunalul otărasce fără termin şi fără apel... i te i i 

Art.:58. Consiliul de revisie la întîmplare de a crede de tre- 
buință să ceră înfăciășarea :veri unul act sait alte cărți prin cari 
să potă da scutire, însemnâsă după ordinea numărul! tragerei unit 
număr de juni cari sunt; destinați ai înlocui pe! acei ce reclamă, în 
cas de a se .priimi, cererea lor. In așemenea cas nu se pâte da mai 
inult de” 20 'dile' pentru înfăciâșiarea; actelor sati! dovezelor. ;.. 
ă Art. 59: Consiliul de revisie după: cercetarea lister a fie-căz 
rel plăși, , proclamă lista, numărului, recruților, cu nuniele fie-cărui 
chiămat, se însemnă: și numele “acelora ce pot fi'chiămați' în locul 
acelor pentru cari.nu s'aii putut, âncă lua o otârire desevirșită.: | 
Art. :60, “ Deputaţi satelor trebue să fie faciă la seanțele Con- 
siliului, de revisie fie-care -pe câtă vreme se :cercetâză juni comu= 
ar e nei.sale. ME ai îi IERNI 

“" Art. 61. Deputaţi iscălescii şi 'adeveresii certificatele de'scu- 
tire sati apărare ce. pot înfăciășa juni comunelor, dai: acelor 'ce: se 
pun înlocuitoni, certificate în cari trebue.să însemnese: . .:. 

*. 1-ii, De cât timp sunt domiciliați în acea comună. '--: 
„...„. 2-lea. De se bucură de drepturile lor civile; _! *i:: 

„ 8-lea. De n'aii fost osîndiți la nici 'o- pedepsă corecțională, de 
fur, înşelătorie, (escroquerie), abus de încredere, saii atentat la bu: 
nele moravuri, e 
_muuArt. 62, După formarea, numărului recruților şi încheerea lis- 
telor, sub-Administratorul transmite. deputaților satelor şi magistra- 
turilor ca, să se afişesie prin comune, buletinurile cu însemnarea ce- 
lui după urmă numer chiămat din plasă, şi liberarea, tutulor ace- 
or. ce aii avut număr, may mare. a stu 

Art | 
tutulor, otăririlor . Consiliului de 'revisie asupra “deosebitelor. ecler 
MA, ta na 

  

„a. Art. 64. “ Acestă listă se afişiasă în fie-care. comună. :: îl 
“ Art.'65, Listele 'contingenților de plăși: adunate formesi con- 

tingentul județului, și,se trimit la Minister de''către''Adniinistraţie 
ca să le trimiță Ministeriului trebilor militare':ca'să le'trâcă în ma- 
triculele armatei. E Pt ati 

„Art. 66. Timpul serviciului” ostășesc se socotesce de-la I-iii 
lanuariii al anului înscrierei în registrele matriculore io “corpurilor 
ermatei, e ta tul 

: Art, 67. “La 31 Decembre a fie-căruiu 'an' în timp de pace, 
„Soldaţi cari'și îriplinesce, timpul serviciului, priimesc slobodirea, lor 
definitivă; iară în : timp de resbel 'o priimesc rumai după! sosirea 

PP - 

i 

corpului numărului 'de rezruţi'destinați av înlocui, . * * 0 
Art. 68. Când este a se da consedii nemărginite, se':daii 'Îa 

„fie care, corp militarilor celor mai vechi în serviciul actif''de sub 
steaguri, preferinduse acei cari le câr, . îi o iii 

„Art, 69. Oamenii. lăsaţi în reservă, sai soldaţi în congedie 
pi e ae 

1 

63. - Sub-Administratori “mat trimit comunelor -0 : listă” a:
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pot, fi. supuși, la revisuiri, (eerus9), Și. „eperciţii periodice. după, ordi- 

nul Ministeriului Ostăşese,. ; Sa 

N Saca pe o a Di i da 

Duii E     

  

pe Ii “Pentru sud-sfitui şi, fiitocuifl. DI - MR Î 

“Ant 10, Toţi “Români supt supuşi. serviciului iniitar, dar fio- 

care pâte, îndeplini. acestă. îndatorire . sai printr 9 substituție, sai 

prin inlocuire. ;-.. 
mp ATPTI,.  Sinstituția Sai a lua iuni, numărul. unul altuia d6 
uni voe a, lor, se.face: ..: 

zar a Lit, Între juni aceleași psi, “dar numat pini la timpul înche- 

ere. listei numărului. recruţilor , aceleași plăși. 

2-lea. După încheierea numărului recruților plășii. între iuni 

înscriși pe acâstă listă, dar, numai până la data, ordinului de druia 

„a; soldatului imatriculat, a i 
Art, 72... (Sub-stituţia) - nu i pâte & primită daca acel: co: se. 

înfăgiăşiasă în; locnl, chiămatului nu, este recunoscut, bun de servicii 

de către Consiliul. de. revIsie. .: 
i „At. 73. „În Caș de „desertare. substitutul aie. nici 0 respun- 

ere. -,: 
Art. 74. "Sustitutorul dă iolese faoniliet Tu intocmal ca dada 

ari f fost” chiămăt la sorți...... ; - 
„: Art, 75. - Fie care: se „pâte, inlocui, printi "alt . Român, “dinte a- 

cet “ari nu. se află :prin: sârte în numărul recruților,. daca, va! avea 

tâte însușirile, cerute. de, art... ȘI daca, „se; va recundsce, bun de Con- 

siliul de revisie. 
| “Art. 76. În cas de desertaze: a înlocuitorului, înlocuitori ' e 

văspundătorii, și - în termen de „trei luni după -vestirea, ce i, „se.va 

face de către Ministerul militar, prin “deputaţi sătesci, este” dator 

să trimită un. alt înlocuitori sai-să.se ducă însuşi. i: ... iii 

„ans «Arte. 77. Folsele: de apărare însemnate în art.. a... Sunt în 

îolosul înlocuitorului. : ...;, ” 

„Art, 18 Înlocuitorul trebue să fie: „liber de” ori, ce obligaţie 

impuse de legea recrutaţiei. 
2, Să fie în virstă de. 19 până, la .30 ani. 

aie Și să nu fie nici însurat nici văduv cu copil. „(Cisătoria îna- 

n de 19 ani nu apără pe nimeni de tragerea la sorți). '. 

4, Să „fie, priimit de: consiliul. de,.revisie, ca bun.de servicii. 

ȘI 5, Să aducă un . certificat de la 'sat prin. care, se dovedească 

că: se. bucură de drepturile civile, tă n'a fost nici odată, osîndit la 

0 pedeapsă corecțională pentru fur sait încelătorie, abus, de încre- 

fete; e sait atentat la bnnele moravuri. Da 

ia 16. Să aducă dovadă că a, tras la, conseripție. 

Art. 19, Actele de înlocuire se priimese de Administrator, în 

forma, actelor administrative. 
Art. 80: Învoelile între înlocuiţit ș Şi înlocuitori, "privesc e3-. 

zis 
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clusif pe sema contractanților, și: se fac. prin învocli cu contracte; 
şi a căror cercetări sunt de competența. tribunalelor civile. :(Ainis- 
teriul ostăşesc „va. organisa, sistemul de înlocuire întrun mod folosi- 
tor armiei, și - înlesnitor acelor | cari vor voi. iși vor avea. megiii-l6ce 
da se înlocui): : 
DIR : ii A i n i, 

DD Ia: “Secna YI. pupe 
La ai Cp de a e aia 

„Despre seriei de bună, voie, A, 

  

| , a , MR cepe le creta îti HEI 

“Art, 81.'. Români pot: intra în: armia, „Romănă, și fâră a trage 
la sorți saii :a înlocui pe alții,. și prin scriere, de, bună voie, însă, i 
ră premii sati bani din par tea, Guvernului... - cr ga 

Art. 82. Ver-ce Romăn priimit de Consiliu de Tevisie se: p6- 
te scrie soldat voluntarii. : i; 9 ci ii ce 

; Art, 83.. Soldaţii caliși ai: împlinit termenul se: pot reprinde 
(reangagia) în, armie, MIER 

Art, 84. Scrierile. de bună voie se pot tace de: :Romănil. cari 
„ împlinesc condițiile următârie: - IEI 

1. Să aibă virsta: de 16 până: la 30 de. anl împiiiţi. Soldaţi 
cei: vechi se .pot „priimi- pănă-la virsta de 35:ani.! e 
: 2; Să .nu fiă nici însurat. nici. văduv. cu copil: pet mba ta 

i +8; Do 'va“fi.mal june. de. 2 de ani, să aibă consimpțimentul 
tatatul, al: mumei daca nu:are tată .saă: al: 'epitropilor: de mu, va:a- 
vea nică. tată” nici mumă, tera 
„es 4, Să nu fiă interdict: de la drepturile: civili. e ie 

5. Să aibă un certificat pe bună moralitate, dat :de: deputatii 
satului... Să NN 

“Tâte aceste condiții să. fio atestate prin tnseris, dat de sat sai 
de magistrat.” jo iu e 

Art. 85;. :Pe lângă. condiţiile de mat. "Sus, scrisul, trebue: 
„1 Să fie siinătos,. tare, și bine: constituit.. mt i 

2, Să aibă între minimum, și macsimum.. statura : însemnetă: în 

tablele armâteă, pentru corpul la, care: se destină.:.; ri! 
3. Să. 'împlinescă condițiile de: apitudine cerute, saii să eser- 

sese una. din „profeșii la care se: destină. . IE e nia 
=: Mârt, 86::.:Sericrea:(angagiarea) de bună voie. în. iarznie se face 
De 4 şi pe'5 anl; “Cră pentru: soldații : vechi se: „pot: face! pe 2 „13,4 
Sal 5 ani. - IAU ai ae tă 

Art. 87. : Romănii carii. doresc a se scrie. “de. bună voie. în ar- 
mie, trebuc” mai întiiii să, constatese prin consilii sătesc sait nunici- 
pal că are cualităţilo cerute de Art.:84, 6ră: pentru cele: coprinse. în 
Art. S5, se va presenta la șeful: corpului în care doresce';să serv- 
'scă, :Saii la oficiarul. de: recrataţie al județului, cară constată cuali- 
itățile. de:sănitate, statura şi. aptitudinea, printe un doctor saiă Chi- 
Xurg recunoscut. . .. -- „i A 

Art. 88. Un csemplar "de act de scriere se dă contractilo-, 
. ' i . ze pa, . . PO e a ET at CI ue oh a ia e TE âTă “i 4 Sad ai
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rului, “pe: care daca în: comună nu:se află "un sub-intendent militară 
deputaţii sătesci' pun visa următâre: . “i . Es 

: t «Bun să:servescă,- drept bilet de dnim D.. sis. până la T6si- 
«dența sub-intendentului! militarii: cel: mai aprâpe de drum ce are 

.. «Să urmese şi care se află 1a............ 
Art. 89. La sfârşitul fie-căruia an, deputații sunt datoria tre- 

mite Administratorului prin: sub-Administrație o tablă coprinsătâ- 
rie de numele Gmenilor scriși de bună-voie. 

Art, 90. De nu'se va afla nici:unul în: comună, deputaţii să- 
tului sunt datori să însciințese despre acesta. 

"Art. 91.. Militari 'vechi 'cari voesc-a: se :reprinde: se îndreptes 
către șefi corpului din cari” fac parte, .sai către:acei al corpului în 
cari voesc să intre. Daca, 'cererea. lor este priimită li se di un a 
testat prin care se' declară: îi 

1. Că unesc cualitățile cerute pentru a face un ban serviciii.; 
19, Că a fost în bune purtări: cât timp a Servit în acel corp. 

3. Că pâte să remaie, saii să fie priimit în corpul în care vo- 
esce să servâsză. 
Art, 92, Militari în congedie se fot: seri; i! 'sunt trimişi în-. 

dată la corpul: în care voesce săși urmese serviciul. Pa 
Art. 93. Deputaţii sătesci. priimesc. de la sub- Administrator 

ordinele de pornirea contingentului. recruților, le dai în cunoscința 
nuoilor:soldați și: priveghiasă' asiipra esecutărei lor, : Pe acele or- 
dine se însemnă „moditicaţia ce s'aii făcut junilor în Chipul. “urmă- 
torii: - 7 

«Declaraţie. că 'al&turatul 'ordin sait dat şi notifet..... nOu- 
“lui: soldat însemnat în;qisul ordin (iscălităra) 

Daca, soldatul lipsesce se scrie declaraţia că aalăturatul - or 
«din de drum în: lipsa :..... s'a: dat ŞI imotificat.. „ (tata, „muma, 
ruda, vecinul) al soldatului. iscălitura. MII 

: Daca: soldatul locuesce în altă comună se scrie:. .; 
„<Tremitem al&turatul - ordin” D-lor deputați 'ai comunei o... . 

«unde 'se află acum soldatul însemnat în disul ordin.» . . -- 
Daca soldatul: este într'alt. județii: - «Trimitem alturatul“ or- 

«din de drum D-lui Administrator, soldatul insemnat, locuind acum 
«în plasa,....... judeţiul... 2 Comuna seo 
i Arta 94, "Deputaţi sitâsci țin. registru de notificaţit “ttimite- 
rea” ordinelor. de - drum și: trimit -Administratorului : prin sub-Aduni- 
nistrator estracte după acele registre. 
=: "Art. 95..". Deputaţii pot da certificate : nuoilor soldaţi: cari “o. 
iesc a dobândi un'termen pentru pornire saii o congedie: (voie). În 
aceste certificate: se constată casui pentru care: junele este în ne: 
Puţință de a călători. : ) 

Art..96. -Când:un : scris. de bună voie, saii un! alt soldat,. so 
-găsesce afară din drumul - însemuat în ordine, se conduce înaintea 
oficierului de gendarmerie, şi se trimite la corpul E: din comandă 
în: comandă. . 

Art. 97, Afară de casurile de forgiăi ma1oră nepretădute, daca
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peste: lună; dela dioa, sub-scrierei actului de. scriere, sait. a libe- * 
rărel. ordinelui de drum soldatul ma ajuns la corpul șeii, se urmă-, 
resce, se.prinde si se pedepsesce. după legele militare ca nesupus,, 
Nesupusul se judecă de consiliul de resbel al divisiei militarea, 

care S'a.arestat, e ii e e . 
„++ Timpul; pe „cât junele soldat a fost nesupus,.nu se :socotesce: 

în acei 6 ani de servicii :ceruți de lege; nu.se':socotesce însă; de-; 

  

      
       

    

    

      

sertor de;cât.dacu ;părăsesce 'stegul. -;. . ie i ici rinite 
et eat pe ep i 
i Da CR CO ta a | i but] 
TE Deta ie et e at ! 
“janta tdi ua REGULAMENTUL . -. end 
ETA PD ca tc e a nu tra 
Estornatului şi Interaatului spitalelor esci.1) 

sis il e ii i. 
i e ii i ag      

ESTERNAT. De aaa ii, 
tea Aa tapni : pi pa ta cp ct ia i) | a i 

de. medicină în 'etate cel pucin :de sui dei Elevii. seOlei naționale de. r 
17 ant, cari aii abținut după esamen la sfârşitul -anului al II-lea 
un certificat, „aii, dreptul a culege rinstrucţiele: practice, în'spitalurile 
civile, priimindu;se ântăiii ca, „elevi esteri, și, apoi-după un :an: de 
practică. mulțuraițâre; pot; fi priimiți: interni: si: îs arie ih 

„2. Locurile; se: daii prin concurs . public; şi: nu se «pot- admite 
între concurenți, de; cât după. ce ,a-terminat,;doui :ani de studii în 
medicină, .teoritică, în .sc6la naţională de: mediciă - find: obligați :a 
presinta, ;certificate, actul de... nascere.. și;vacsină.::. Concurenţii vor 
fi Români saii naturalisaţi și liberi de ori ce protecție.străină.ii-- 
_ş:i 8: Concurșurile la, „trebuință „se țin în “fie-care an 'în. cursul 
lunci lui Octombriii. Administraţia :face: cunoscut, cu o lună înainte; 
numărul esternilor de :care ,are.trebuinţă, în spitale şi alte institute. 
„4. 4,Direcţia :sc6lel ide medicină transmite „Administrației sani- 
tare lista elevilor concurenți cu certificatele lor, opt..dile i înaintea 
deschideri eoncursului, «sii petre io 
„+5. Concursul se. compune din; dud -chestii: -1,, Cercetarea ver= 
bală după: reflecţie; 2.. cercetarea, în scris «sai composiție,. Pentru 
proba verbală, .se, acordă, concurentului: 10.minute de. reflesie::şi!.10 

  

minute de vorbit, pentru cea scrisă cel. mult;4.0re... ur ir: 
„6. Chestiile sunt redigiate „de + jurii „concursului: imediat: îna- 
intea seanței și trase la sorți de candidați. :] Chestia scâsă este una 
ȘI, aceeași pentru toți, ;pentru0 singură scanță..;: Pentru. seanța, vi- 
it ore,p.e- ral, ensă ot aceeași pentru, to concurenții dinta'acea 
seanțţă, . : ! . A , . x + Ţ Pi ş 

îi, a AU a LI DDD 
sai Ai Esternii: sunt, numiți;pe.3 ani, lupă, acest„timp funcția lor 
incetesă, afară numai - dacă mal „înainte de;termenul ; acesta:vor. fi . 
admiși. prin, concurs. interni. În „urmă, priimese o destinaţie conform 
regulamențelor; se6lei. sait în armată, sau în districte. :» «! + zu 
1) Sancționat cu decretul Nr. ... (Veqi Monit. Nr. Gl dia anul 1860),
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” 8.: Esternii: sunt supuși înternilor; ei ajut și le ţin: “locul; un” 
număr determinat, este atașiat special fe-ciruia dintre "dânșii, ca să 
potă fi intrebuințaţi ca: omesiliari în diferitele amărunte ale” Servi-: 
ciului. : 

9, EI urmâsă regulat visitele medicului, supuindu-se Grăini-. 
lor lor saii acelor. ce: Îi se transmite: de interni ; atât pentru trata- 
mentul bolnavilor din spital cât și pentru consultaţiile- gratuite și: 
priimirea bolnavilor, când sunt hotărâți pentru acest servicii. 

10. Ei esecut sub răspunderea şi „cu concursul internilor de 
servicii, pansamentele şi diferitele operaţii de mica. chirurgie. EA. 
trebue să aibă tot-Vauna aparatele în buna stare şi umplute cu. 
bande, comprese, scamă şi alifii. prescrise; nu trebue să înc6pă 
pansamentele mai, înainte de'a „pregăti tot, ca rănile să fie cel pucin 
cspuse aerulului:-esterior, -. De . 

11. Le este cu totul poprit de a lua sânge sati a face alte 
operaţii de mica hirurgie, afară numai cândii Va fi în presinţa, și 

“sub respunderea internului de servicii. 
+ 12. Ca să se pâtă esecuta, tot serviciul 'cu iuţelă, esternii tre- 

bue să se afle în salele lor respective, un. cuart de: oră: înaintea 
sosirel medicilor primari. - îi pi 

-18..5ă șsdă 'în.tot timpul visitei şi să nu: păriisescăi! salele 
pt cînd pansamentele nu. vor fi: terminate, dar daca ora: : eşirel 
din spital ar sosi înainte d'a 'se fi putut termina; pansamentele, a- 
tunci trebue să le încredințese internului de guardă.: a 

îi 14 EX ajută'elevului intern. la; ținerea, foilor sati 'caetelor” 
de visită şi facerea, copielor, şi traxisposițiilor : acestor ” caete, Ensă: 
sub răsponsabilitatea internilor de: către cari se. certifică şi se „SUb- 
scrii: aceste lucrări. : - -: 

„15: EI: sunt special însăr cnaţi a ține în regulă foile regimu- 
lui alimentarii” (de: dietă), înscriind porțiile pe | tablete” cu numele 
religia,. nația, profesia, vârsta bolnavului, bâlele de' care pătimesce' 
şi porția afară: numai când! va, trebui să împlinesc datoriile sale 
în: mica hirurgie.: -" 

16. Prescripţia regimului alimentar se. face tobd/- auna ici 
glas tare ca, fie-care bolnav 's să scie ce trebue:să i'se dea. Un es- 
tern însemnâsi: în dată porțiile. pe tableta 'bolnăvilor; sub dictarea 
medicului: șef al secţii, un alt estern însărcinat cu acestă îngrijire 
scrie foia a regimului alimentar, acestă” fâiă' trebue „Sub-scrisă 
de: șeful serviciului ȘI: controlată de: internul de stardă „(conform 
Art :29: din regimul alimentar). * iai ata 

::17+ Nu: pot' lipsi nici o:'dată firă o pricină Din6- cvântată şi 
constatată de Direcţia scâlei de- medicină. D-nit medici” primari vor 
da, în fie-care lună o listă, esactă arătătâre de esactitatea, și 'apli- 
carea, fic-cărul' elev. Raporturile se trimit sc6lei de “ medicină care 
„înaintâsă copie: la fie-care trimestru Administraţii generale. i 

;..18: Fi:trebue nu 'numai să esecute cu cea, mal: mare acurateţă 
tot ce le este: ordonat, ci trebue âncă să ă că să concure tote fapi 

(0. ai . ia hc ii “f. „aaa be i
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tele lor spre a asicura: mulțumirea.: bolnavilor: esecutând tot servi- 
ciuli sanitari îi te i, 

În spitalele unde nu sunt atașşiaţi 4 elevi interni, serviciul de: 
gardă trebuind;să fiă. făcut de la: 4-la a 5 (i, esternul cel dâtăii - 
după concurs.intră în rând deidegiurnă. i, it act 

20. Esternul de guardă se bucură în timp de 24 ore ale ser: 
„viciului de tote: drepturile 6levului intern... i..::..-: i ra 

i. « 91. Eleviiesterni nu»potîntra-în. salâne .de cât. însocind: pe 
medicul primar,şi: trebue să; €să- îndată ce a iterminat. serviciul ce: 
le a fost confiate: ee i i tie ata a Dry 

1. . 1 Nan 

"ie 

[NS 

  

” a ti 

Mp at INTERNAT ta 
m ua ga eri SRR a a at 

„22: Fungţiele, de internat precum și „acelea de: esternat, se dai 

prin concurs. Numai esternii după duol ani de pratică pot concura. 
Concursurile sunt asemenea publicate și se fac în luna lut Noem- 

briii, în fie-care an. Numărul posturilor fiuncțiilor disponibile și di- 

lile concursului sunt publicate din nainte:de câtre Administrația, 

generală. Ă 
ț 2 e RI ! ie ta 

iii „Condiţiele concursului; Dir 
a. E . , PI E aa ta te a l 

„28. Coneursul pentru internat în medicină si hirurgie consistă, 
în 3 esamine: care sunt regulate după:cum urmeză:,. ..:, e: ' 

- 1. Chestie orală. |, îs 
+1. Composiţie înscris., : 

;...1, Probă, practică. i ta 
„Cele dăntăiii. du se fac, în localuli Ad-ţii; cea de a 3-a în 

spital la patul bolnavului. ce A 

- 24. Chestia orală. consistă întmo chestie de patologie medica-, 

lă.. si. chirurgică, 15 minute..se ac6rdă fiă-căruia candidat; după 

15 minute de reflecţie, chestiile hotărite de juri sunt în număr, cel. 

pugin, îndoit de al candidaţilor si puse sigilate într'o. urnă. Una 

şi aceeași chestie va fi pentru toţi concurenții unei .seanţe. 
25. Rândul concurenţilor este decidat de sorţi, acela :din can- 

didați care are numărul 1, trage chestia la sorți și după 1U. minute 
de stare în cabinetul de reflesie o trece numărul următor.,, :.:.,, 

Membrii de juri nu pot adresa .nici o chestie concurentului; 
Presidentul singur pâte .observa, invita. pe candidat, a citi chestia | 
şi a 0 restrânge în limitele e... ... i: 

„26. Composiţiile. înscrise :se face asupra unei chestii. de, ana-. 
tomie descriptivă, sai de regiuni cn aplicație la medicină și la hi- 
rurgie pratică. Aceste chestii permit candidaţilor de a-și arăta în- 
clinarea inteliginţet lor şi de a da pe faţiă gradul sciinței ce posed. 

Juri pot aprecui chipul lor de a gândi și a, scri: maturitatea 
de metodă și tendința lor asupra: praticei incepătâre, Dă 

27, Aceste 3 chestii importante sunt redigiate duşă delibera- 

„Le fe.
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„ție jjurilor, imediat înaintea  întrării candidaților i în seanță de re- 
dacție. Ele sunt trase la sorți și ace€şi chestie pentru toți... : 
328, 5e acordă 4 ore pentru redacție, fără carte sai note, sub- 
privegherea unui membru. de jurii. Acesta sigil6să tote: „composiţii- 
le ş izle dă Presidentului care nu le. deschide de cât în presinţa 
jurilor. : : 

29. Proba pratică se face a 4-a di Ia patul bolnavilor în spi- 
talul designat. pentru acâsta,. Jurii vor alege un.rând de număre de 
paturi din secția medicală și hirurgicală, și fie-care concurent tra- 
ge câte unul din fie-care secție din acele număre şi esaminesă 
bolnavi care vor eși Ja sorţi. 

30. Două-spre- „dece minute, cel pucin, se acârdă fie-căruia can- 
didat spre aseminarea, celor duot bolnavi, după acest interval vor 
da relație jurilor care pot să-i mal facă una sai mal multe chestii 
pentru fe- -care bolnav. Da 

: Apreciuirea concursului, 

31. Scara de proporţie este coprinsă înțtre O şi 20 
32. Fie-care membru de juriii va nota în parte proba pentru 

fie care din candidati. Va ţine aceste note secrete până la Sfâra 
şitul concursului. -_--- 

33. Composiţiile sunt citite de candidaţi în seanță specială de 
juriu, Edit verifică esactitate + cititorului și ține în semă curăţenia 
şi srierea redacţiei. Candidatul ce 'și-acitit. coposiţia va sta lengă 
candidatul ce citește actualemente pe a sa, ca nu, acest din urmă, 
se adauge sait se chimbe ce-va din câte a scrisii. 

34. După acestă ultimă seanță Presidentul adună. foile notelor 
de la toţi membri sigilate în parte, de fie-care din ei, și le trimite 
Administraţii, care procede la clasificarea. candidaților înmulțind n0-. 
tele. parțiale cu coeficienții următori: 

Composiția -- 10. 
„Proba-în-scrisă 6... 
Pratica: o 7. 

pa 

35; " Clasificaţia - este supusă la juzi care “sub. -scriii procesul: 
verbal după .verificaţie. Lista, candidaților se publică în Monitor. : 

* 36. Dăinuirea internatului ţine duoi ani, dar la espirarea, aces- 
tui termeni, pot dobândi dela administrație o prelungire - 

37. Acâstă prelungire pote fi acordati estra-ordinar.de 2 ant | 
pentru cel ce a dobândit premiul 1 și de un-an pentru alți duoi 
interni ce se: vor fi distins-la concurs. 

'38: Înaintarea internatului se face prin _txecerea de: la un 
spital. afară din: capitală la un altul din capitală: şi mai Superior în 
migloce de înstrucțiă. 

„89. Ordinea Spitalelor în. privințe instrucțer e clasificati. du- : 
pă'cum iurmâdă:- . : | 

1. Mărcuţa. 
2. Panteleimon.
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3. „Filantropia. a, 

“4. * Spitalul copiilor. ici, 
3. : Colţea...: DRE 
6, Spitalul de nascere. 

„40, Internii ai locuința, lemnele, luminatul; ' priimesce nus 
trimentul din partea. Administraţit: IN 

o. 
3 ): 

  „Datoriile şi. atribuţiile intornilor, Ia 

  

| au. A urma. în. “tratamentul. bolnavilor pat cu pat tote visitele, 
șefilor de cari sunt atașați... il 

* 49.-A asista la: „consultatiile etatis când sunt numiţi pentru 
acest servicii. A 

43. A scrie foile și cactile: de Visită asemenea : şi de darea 
medicamentelor să "surveghese şi “să. controlese, distribuţia modica- - 
mentelor. 5 
„44. Alua sânge și a aplica aparatăle “de fracturi tăcând cu un 

cuvent tote pans amântele de 6re-care importență, - ia a 
15. A surveghia aplicaţia tutulor pansamentelor de mică hi 

rurgie' sub- responsabilitatea internilor, pot fi confiâte esternilor; 
i 46. Va. priveghia ca pans amentele conficte esternilor Și hirur- 

gilor să. fie conforme. art. „precedent, făcute cu. t6tă îngrijirea. ce- 
rută, fâcândii și însuși cu: mâna. sa "pansameutele: ranelor .. delicate 
Sati : ranelor de operaţii esecntată carei : sunt: special confiate de 
medicul primar... - ae i) 

47. Internul tiebue să - “inarij &scii ca. 'tot- una, apătatele- es 
terniloa și a le lor de reservă să fie: în bună. 'stare' şi umplute cu 
bande, compresse, Scamă și alifii prescrise, :veehind ca esternii să 
nu, începă pansamentele mai înainte de a, “pregăti .tot „ca: rănile să. . 
nu fie' espuse mult. timp aerului. atmosferic.: Ascmenea . trebue: să, 
nu părăsâscă salOnele: mai înaiute da: termina t6te „Pansamentele: | 
după: cuviință, : | ET 

48. Internii vor priveghia ca esteri sii serie pe tablete diag- 
nosele cu acurateță după tabla de: diagnostică, concurând: astfel: În 
stricta esecutare. a tot ce le este. ordonat şi silindu-se: rin migI6-. 
ce dulci a mulțămi pe bolnavi, -- | 

19. A reyielui în tâte. dilele . daca distribuţia: medicamentelor 
şi darea hranei Sa urmat. întoemai după prescripţie, privechind în- 
suși esecutarea'ridurosă a acestuia Și revișuind- condica medicamen- 
telor prescrise pe fie-care di. RI ADE 

50. A visita, o dată sati de doă ori în intervalul visiti ilor: me-: 
'dicului sal hirurgului șefii bolnavii ce le sunt.special recomândați, 
51. În intervalul de la o.visită la alta“ iuternii pot, conform 

indicaţiilor foilor saii cactelor de visită şi regulamentelor alimen- 
tarii. să facă restricții: sati. să” prescrie” medicamente, sait” alimente 
cari: li se vor părea necesarii, după. schimbarea venită în. Starea? 
bolnavului, cu îndatorire dusă de. a da o strictă Tămurire șefului de. 
serviciii. la -viitrea visită. _ 

SSMOrE | 
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52. Va, face în tote serile la orele fisate visit pe Ja paturi 
prescriind cele necesari; în acestă prescripţie insă se va silia urma 
ideilor medicului primarii, iar în cas d'a diferi în părere va arăta a 
duoa qi ia visita medicului primarii, cuvintele ce le a avut spre a 
face schimbările. 

53. Raporturile de sfărșit de lună sunt făcute de internul tio- 
căruia servicii, și sub vesponsabilitatea sa.. Medicul primar la con- 
trolă, sub-serie raportul din secția Sa, şi apoi se contrasemnâsă de 
internul de serviciii, 

54. Cel mai vechiii dintre interni strînge raporturile secţii- 
lor în parte ale colegilor sti. El face raporturile semestriale si de 

„sfârşitul anului de starea spitalului întreg şi ține tote registrele sci- 
ințifice, „xaporturi - de autopsie, etc.. 

55. Daca unul din niedici primari este bolnav s saii în conge- 
dit, internul de serviciii sait cel mai vechii îlii "va remplasa vre- 
melnicesce. 
«+96. Cel mai vechiii din interni este însărcinat cu piistrarea Și 
conservarea, instrumentelor care trebue să le ţie-tot-duna gata și 
în perfectă stare pentru trebuințele neapărate "ale serviciului. 
"57. La fie-care serviciii este dat ca ajutor un elev în farma- 

cie care ia speciale note de medicamentele importante ca să pâtă 
priveghia stricta esecutare sub responsabilitatea internului. 

58, Elevul în farmacie are acelea'și îndatoriri ca esternii, ga- 
ta a satisface cererile neprevâdute de medicămente ce i se fac. - În 
casuri importante va însciința pe farmacierul şet spre a se putea: 
esecuta în grab oră-ce trebuință, 

59, Fie-care intern este "responsabil de esecuţia reglemente- 
lor de. faciă în aceea ce concerna serviciul scetiei la care este ata-. 
şat- El nu trebue să pârășescă salele de cât după ce sa asigurat 
că sa împlinit cu esactitate pansamentele și orf-ce altă ordonanță: 

„a medicului. Va surveghia și controla distributia medicamentilor in- 
„ formând pe internul de gard ă de ori-ce lucru estraordinar și reco-. 
mandându'i special bolnavii Breii, pentru care: trebue să aibă o În- 
grijire deosebită, 
„ini 60, Cel mat vechiit din interni represintii “pe colegii săi la. 
Administraţia generală, care trebue să dea tote amiinuntele în ge- 
neral asupra spitalului, prin înțelegere cu economul care-l dă re- 
laţie de diferite obiecte necesarii serviciul, ce trebuesc înființate, 
de reparaţiile ce sunt de făcut etc. În lipsa medicului primar și a- 
fară de intermnul de guardi, toţi cei-alți sunt datori supunere şi 
ascultare. 

Atribuţiile intornului de guardă. 

oa Guarda începe la sfârşitul visitei de dimineța, după dis-. 
tribuția medicamentelor, şi se stârşaşte a duoa-di tot la acevași oră,,. 

62. Internii fac serviciul. de guardă dup clasifica ţia priimi- 
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rei prin concurs. Acâstă tablă va rămănia neschimbată pentru t6tă dâinuirea funcţii lor; . . E ij „= 63. Internul de guardă trebue să fie curat îmbrăcat, gata a 
da în ori ce moment ajutârele necesarii și. nu se pote desbrăca în 
timp de 24 ore ale serviciului stii, . Sa 

64. Numele internului de guardă va fi alişiat pe fic-care . di 
în canceleric și la ușa odăci de priimirea bolnavilor. Nu va cşi din 
spital sub nici un cuvânt, “nici nu pote să pue pe altul în. locu-ă, 
atară de casul de Dâlă când se va remplasu de colegul săii ce ur- 
6să. | N E - - e 
:.„ 65. Trebue să guste alimentele. bolnavilor, să vegheze, la cu- 
rata lor distribuţie și să controlese tste persânele prepuse. servi-. 
ciului bolnavilor ca să pâtă da un raport esact medicului. primară, . 

66. Deca vre un bolnav are plângeri, sail. reclamaţii, internul 
este dator să'lasculte. cu blândețe, să. facă. dreptate şi apoi să ra- porteze la cea dVântăi visită şefului de servicii; - a: 

67. De câte ori va fi chemat de infirmieri sait de vre un alt am- 
: ploiat la vre un bolnav în sbital, pentru” vre un cas grav no as- 
ceptat sait primejdios, va merge pe dată Si va ordonă saii. va in- 
treprinde acea ce va giisi de cuviință, Afară de acesta, bolnavii greii și: cel nuoi operați; trebue visitați de mai multe ori (lioa și 
chiar nâptea ,. conform recomandații speciale ce; va priimi. de la me- 
dicul primar, e Rae 

(3. În tâte casurile grave și estraordinare va insciința. grad- 
nic pe șeful de -serviciii; iar. el ia îndată măsurile ee. erede' de cu- 
viință, chemând și pe cei alți interni din colegii. spre. constatare ; 
să facă operaţiile urgente în cas de mare primejdie ,- astfel: apli- 
carea pacturilor,: comprese: . saii legături de artere; iar daca gra- 
vitatea casului îlii opresce da opera singur cu colegii săi, luândi 
astfel pe s6ma-i responsabilitatea, trebue să însciințese grabnic pe . 
medicul primar'al secţiei respective. pentru ca să vie 'să] sprijine 
cu autoritatea esperienței sale. - a ia i 

e 

"69. Va îngriji ca aparatele de pansamente să. fie tot-d'auna: 
garnisite cu tote cele necesarii, nu numai pentru. trebuințele gilni- 
ce. dar și pentru acidente estraordinare,. precum răni grave ,. frac- turi etc. Pe : i a 

10. Va vegia aseminea, cu rufele bolnavilor greii şi; accea ce ait fost suguși la operaţii să fie schimbate când va-fi trebuinți prin îngrijirea economului. e i 
__11. Înternul de guardă e dator să îngrijască ca bolnavii în- dărătnisă, ce nu voesce a lua, medicainentele prescrise, să in me- dicamentele de faciă cu dânsul, potrivit. ordonanţei medicale, daca. va întempina anevoință se va sili a face. pe bolav ;să înțelâgă cu. vorbe bune, daca și atunci nu va voi sii raporte şefului de ser-; viciii la visita viitâre, ae ae „72. Va priveghia ca persânele: străine, “părinții sai rudele bol-, navilor să nu intre în sale înaintea prândului saii. după. + ore s6ra: . daca acdsta S'ar întîmpla îi va face să înțelgă cu vorbe delicate,
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dar: în cas de nesupunere va -chiema pe portar care este dator să-i 

poftâscă afară. Se . E ta 

;. +78 Va veghia ca'bolnavii să se culce la ore fiese, adică: 7 

ore vara și 6 orei o 
174. În visitele de inspecţie ce se fac nâptea să pue cea' mai 

mare. linisce ca, să nu supere sorinul bolnavilor ,. observând special 

pe acel. greii bolnavi sati recomandați îngrijirei lor. E 

75 Nu va lăsa să între în salele bolnavilor nici un aliment 

afară de cele-prescrise de şeful serviciului, asemenea. va îngriji ca 

salnele ss. fie aerisite şi: bolnavii 'să se ţie în curăţenie. 

„1:16; Va priveghia la curăţenia 'salelor. şi gangurilor spitalului; 

Ja acâstă &nsă de „și are în. disposiţie personalul servitorilor, se va 

înțelege cu economul: câre: va priimi ordinile- necesarii de ja Admi- 

nistrațiă, astfel'ca amândoi formând poliția . administrativă a spita- 

lului și a raporta. fie-care în ceea cel concernă la autoritatea com- 

petentă. co Da Si 

+77. Când în prognosticul unui bolnav. se prevede mortea, in- 

ternul de gardă va anuncia pe econom ca să se potă invita din: 

vreme preotăl religiei: murindului, . astfel” ca. asemenea bolnavă să 

nu: moră nici o dată fâră a fi priimit sfintele.taine. * o 
î.. 18. Când- un bolnav -mâre, internul de guardă este -dator a. 

constata 'mortea şi a libera economului. certificat ce va copriide şi . 

ora fisă a moiţii și care se dă autorităţii competente. - - - si 

„1219, Bste asemenea însărcinat a face: autopsiile în. presența 

mediculci prmariii, dacă acesta nu. va putea esista, va face un ra- 

port prin scris pentru aceasta... : a 

Priimirea' bolnavilor, 

12350, Internul de guardă dă cuvenitul ajutor medicului primar” 

pentru primirea bolnavilor. e 

"- ȘI. Bolnavii ce nu.vor fi primiţi, - priimesc consiliurile :'me- 

dicale şi ajutorele, trebuinciose:în medicamente. Flevotomiceși ven- - 

tize se csecutes pe dată în: presență. saii prin înternul de: guardă, 

bolnavii. ale căror infirmități merită a fi priimiţi în. alte spitale li: 

se va da bilete pentru Filantropie, Panteleimon și spit. de copii. : 

„82, EL piimesce sub responsabilitatea sa pe bolnavii. care se 

„vor presenta în intervalul 'de la o visită Ja alta, şi le ordonă me-" 

dicamentele” da neapirată trebuință. ai i 

83, Însărcinat cu priimirea bolnavilor intraţi în spital ;. după 

ce a înscris numele, profesia, religia și.a dat biletul, a: ordonat 

medicamentele-necesarit” trebue să ia cu îngrijire sciință de tote a- 

“mănuntelebâleă .ca să pâtă raporta. Dacă bolnavul nu va putea res- 

punde la întrebări trebue să ia -sciinţi, de la conductori să, . - 

“ 84. Trebue să aibă, băgare de -smă specială asupra: naturei 

bâlei, data începerii şi miglocele de “vindecare ce. a întrebuințat 

pănă la intrare, să însemne cu îngrijire daca ate vre unînceput de .
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observații. .. Pa A o , 
85. După..darea biletului de intrare va însoţi pe bolnav la pa- 

tul săii în secția medicală, chirurgicală saii sifilitică după felul b6- 
lei şi ordinul priimit., conformându-se cu tabloul nosografic otărâtde 
Administraţie, Biletele de intrare după'esecutarea medicamentelor se 
vor. trâmite- la cancelaria spitalului. e ea 

"56. Va îngriji să pue pe bolnavi să-şi spele: mâinile şi pici6: 
rele, daca, &nsă va socoti că iu este în-contra stării lu... 

„87. Internul de guardă priimesce în fie-care .diminâță de la alt 
intern informații de starea bolnavilor: mat greii ca să potă : îngriji 
de dânșii în.cursul serviciului de 24 ore al guârdei sale.  ::... 
„2 S8, În fie-care qi face. un. raport de. starea bolnavilor .medi- 
cului. șef din fie-care secție; acest raport.va cuprinde numărul bol- 
navilor. întrâți și eșiţi. în. timp de 24 ore, precum și deosebite e 
Veniminte, 

„89.. Este dator. a ţinc registru de guardă;. acest 'registru tre: 
bue să. cuprindă No. bolnavilor din fie care. secție cu deosebitele 
bâle, No. bolnavilor întrați, No, celor eşiți în timp de 24 ore. A: 
cest registru este supus în. tote gilele la cel mat:vechiii medic câ: 
rel sub-scrie, Toţi medici primari sunt invitați a înscrie -observa: 
țiile ce ar găsi de cuviință asupra stării 'şi ținerei spitalului saii d- 
Supra conduitei internilor 'saii esternilor atașați la serviciul lor. .: 

„90. Acâstă condică şnuruită şi sigilată sc va 'revidui, cel pu: 
cin, 0 dată pe lună de: unul din membrii Administrâţiei. - 

tratament în alt spital sau acasă, înscriind tote aceste pe foii ca, 

Ra n 
._ ? iplinare: i ” i. IE pt - „.Disposiţii disc 

Ă . . . . 4 

91. În lipsa medicului sai. a hirurgului şef sunt: obligaţi a 
informa pe directori şi economi de tot ce se :pâte.: îmtâinpla :estra- 
ordinar în “serviciul ce le este confiat.: Infirmierii 16 sunt datori su: 
punere absolută, și imediată de tot ce se'atinge d6 serviciul -spi=. 
Calului ana 
„3: 92. Internil şi esternii spitalelor sunt 'Supuși,, în. privința, (sei: 
viciului Sanitar ce 16 este confiatu; șefilor lor respectivi, pentru 'ceeă 
ce se atinge de Administraţiă trebue să se înţelcgă i cu. directorii 
şi economii spitalelor care Sunt; atașați, a tbtt 
„21:98. Pentru disciplină sunt: supuși medicului”: primar câre : ir 
„m6să în, cas de trebuinţă. să însciințese: pe direcţia - se6lei:de me: 
Cici e e e dă 

94. În fie-care di, înaintea visitei ,- toți elevii internii și es: 
terni sunt datori-a sub-scrie.o listă pentru 'aflarea. de: fagiă;. ce se 
trânsmite apoi regulat. împreună 'cu 'raportul. de Qi; Administrații 

" generale... - a te tg 
i: 2: 99. Internul de gardă, va fi responsabil de oră - ce. ntorându= 
îala ce Sar întimpla din neesecutarea reglenientelor! de - fâciă .: în 
timp de 24 ore, ec 

it pt sai 

PI a Di ral 
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REGULAMENTU 

relativă. la directorii de -prefecturi.!) 

“$ 1. : Directorii Pretecturilorii, se numescii de Domnii, dupe 
xecomandațiunea Ministrului din Întru, și suntii în tâtă'vremea subt 
ordinele directe ale Prefectului. ea E e 

Ş IL. Acești Directori suntii ajutorele Prefecţilor în admini- 
strarea județului. _ 
:.* SIM. Directorele de Prefectură îndeplinesce datoriile de Pre- 
fectii, la casii de absenţă a acestuia de la residența, districtului sait 
la, casti de bolă. a . | 

$ 1V. . Divectorele este şefi răspundători ali cancelariei Pre- 
fecturei, elit stă. permanenti: la datoria sa, și nu pote lipsi de la re- 
sidența judeţului, de câtii cu congediii datit de Prefectii, care va 
însciința despre acâsta, totii d'auna Ministeriului din Întru. 
„„. $ YV. Directorele “ îndeplinindii datoriele Prefectului, în lipsa 
acestuia din casii de boli, de congediii saii vre o trebuință de ser- 
vicii, dă cursii tutulor pricinelorii, potrivitii legilorii și ordinelorii 
instructive, iară dupe însănttoșirea: sai întorcerea Prefectului, i se 
dă: în prescurtare șciință de tote iucrările urmate în lipsă. 
- $ VI.” În lipsa Directorelui, ântâiulii stii adjutorii, contra-sem-: 
neză tote -hântiile, și însușasce tâte căderile sale. - - 

Ş$ VII. La întîmplare de vacanță de Prefectii, Directorele în- 
deplinesce până la numirea altuia singurii datoriele Prefectului dupe 
legă, și la venirea celui nuoi îi înfăcișezi memoriit în scurti, de 
starea pricinelori, corente şi: de tâte instrucțiunile de interesii ge- 
nerale, ce vorii fi. date Pretecturilorii, , i 

Ş VIII. Directorele ca, șefii ali canceleriei Prefecturei îngri- 
jesce ca îndată la sosirea espedițiunilorii, să înfiicișeze Prefectului 
pachetele priimite de la osebitele Ministerii, ca să le deschiqi în- 
swşi Prefectulii, și să dea cuvenitele deslegări pentru cursul har- 
tielorii de o mai mare importenţă, iară pe cele corente le lasă Direc- 
torelui şi le Jucreză însuşi, cu t6tă grăbnicia și esactitatea. .  -:... 
1 SIX. „Pachetele priimite de la sub-pretecţi și ori-ce alte au- 
torităţi, le deschide Directorele, de va fi autorisatii de Prefecti, și 
îndată, hârtiele de pricini curgătâre, le lucrâză ; iară pentru cele de 
deosebită importenţă, supuindii Prefectului subt a sa răspundere t6te' - 
împrejurările ce înconjâră acea pricină, îi.va cere opinia dupe care 
are să lucreze... . E a 
„u $X.. Ori-ce pachetii de la ori-ce autoritate, adresatit pe nu- 
mele propriii alii Prefectului, i se înfăcișeză îndată adresantului în- 
chisii, sait la casuri prevădute de $ V i se trimite cu grabă unde 

“ sesva afla, se înțelege că asemenea regulă se va. păstra și pentru 
convertele. adresate Prefecturei, ce vor purta, titlu de contidențiale. 

$ XI. Direetorele Prefecturei contra-semnâză tote hârtiele ce 

1) Sancţionată cu decretalii No. 697, din anul 1$S61.



se supunii la subserierea Prefectului, şi este 'răspundători pentru 
ori-ce lucrare a sa eşiti din resoluțiunile puse de Prefectii. 

-$ XIL. Mârtiele curgătâre pentru aducerea aminte şi grabni- 
că îndeplinire a pricinelorii în lucrare pentru cereri de Sciințe spre 
lămurirea. deosebitelor pricini, se sub-scriii de Directore pentru Pre- 
fectii, anunţândii pe Prefectii de punerea la cale. - 

: $ XIII. Directorele Prefecturei, pe lingă datoria ce are dea 
îngriji, ca tote hârtiel= să se lucreze îndată, și celii multă în trei - 
dile de la priimirea lori în cancelarie, este datorii să priveghiese 
de a se ţină canceleria în cea mai: mare regulă, să 'revisuiască a- 
desea condicele, jurnalele și: registrele, să cerceteze.și sii facă a se 
ține dosarele pricinelorii în bună orînduială cu catalogulii necesariii, 
să priveghiese pentru regulata espediere a hârtielor de la registra- 
tură, căci pentru ori-ce neorînduială în ţinerea cancelerici, singurii 
va fi mai cu deosebire răspundătorii. .. îi. 

$ XIV. - Este în Vadreptuli îndatorire-a Directorelui de a 0b- 
serva buna disciplină a ajutârelorii şi tutulorii amploiaților din can- 
celeria Prefecturei, şi pentru ori-c6 abatere, abusi, necuviință sai 
neîndeplinire cu esactitate a: datorielori vre unuia din aceşti func- 
ționari, arată Prefectului ântâii verbalii, și daca, îndreptare nu se 
face, îi raporteză ali douilea în scrisii, iar când nici dupe acâsta 
Prefectulă nu va lua măsuri de îndreptare pentru cel abătutii, atunci 
Directorele pâte raporta Ministeriului din Întru, espuindu'i abusulii 
sai abaterea funcţionarului. . : a: 

-S$ XV. Prefectul neputendii merge însuși sait cândii trebuin- 
ţa va cere, spre descoperirea adevărului, pâte însărcina pe Directo- 
re 3, merge în, Districtu la faca locului, unde midlocesce prigonirea, 
dându'” instrucţiuni ce va socoti de trebuință, dupe. care directore- y 

le are a se povățui în facerea acelei anchete. 

  

REGULAMENTUL 

pentru organisarea serviciului. stabilimentelor penitenciari din 
. ă Romănia?) aia 

| a CAPITUL L . , a . ; a st 

Asediarea şi meni cea stabilimentelor de pedepsă..: 

Ant, 1. În privirea articulilor, 7, $, 14,17, 55, şi 56 din 
cartea întil a, codului penal, închisorile de pedâpsă sunt:! - - 
„ei. Preventive, pentru învinuiți până la desăvirșirea judecăţe 

lor şi otărirea osindei. . . a i: 

1) Saneţionat cn decretul No. 630 dir 11 Angust 1862. 

N



— 94 — 

„ui 9, Corecţionale, pentru vină: ce: tragit. osinda de închisori de la 

6 qile la doui ani. 3 Sa , 

5 
r-. | 3. De rechisiune; la munca silnică la ocne: pe viaţă şi pe te 

nene.. ME o Pa i aie 

„4. De reclusiuni, la: muncă silnice mai ușidre, 

5. Corecţionale, specialinente pentru neverenici de la S la 20 ani. 

6.:De reclusiune specialmente pentru femei de tote catigoriile. 

At. 2 Tot individul condemnat- la mai puţin de 6 luni de în- 

chisâre, își va desăvirși pedepsa în închisorile preventive ale dis- 

„trictelor. “unde vor. fi supuși la muncile- publice în. folosul Munici- 

palități. -- î., A Re a E 

2. Art. 3. Închisorile preventive vor coprinde 'dout despărțituri 

şi treă catigorii, deosebite și neamestecate. A aa 

+ *a). Despărţitura pentru birbați deosebită în: aaa 

-1. Osindiţii corecţionali pînă la 6 luni de închisăre. -. . 
: 9, Preventivii sub ] udecată penală, cari nu'şi ati priimit încă 

osindă.. . i „. E ea 

3. Condamnaţii trecători care aşteptă transportarea lor la lo- 

cul. osindei, din cei trecători, spre acel loc. - : DI 

::“b); Despărțitura femeilor. de tâte catigoriile. E a 

2: Axti4.. Condemnaţii corecționali pe mai mult timp de cât 6 

luni vor fi. concentrați întrun singur stabiliment de prinsâre,..ce. va 

face Penitenciaviul.: corecțional: In acest: stabiliment se vor aplica 

mai cu preferință munca. pămîntului, meseriile proprii agriculturei 

şi meseriile industriali. | Ia IDR 
=. 2 Art. 5, “Toţi condemuaţii la reclusiune de a treia. catigorie 

criminală; sc vor închide împreuni întrun stabiliment cc. va face 

Penitentiariul criminal de veclusiune sai Penitenciariul de reclusiu- 

ne. In acest stabiliment seva, aplica munca industrială de fabrici 

şi manufacturi ce se va socoti mai productive. Cei din recluși cari 

ar purta vini nai ușăre, și, ar dovedi 6rezcare pocăință vor putea fi - 

întrebuințați la cultura grădinilor trebuinciose -stabilimentului. 

At. 6 “Toţi condernații lu muncile: grele pe viaţă saii dela 

5 ani la 15 ani, vor fi aşedaţi: în unul saii două stabilimente pe lîn- 

gă' minele «de sare,-dupre cum: lucrarea. acelor mine:0 va rechema, 

şi vor -face Penitenciariul sai Penitenciavile de forsați, purtând nu- 

mele miriei întru a, .căria lucrare. fie-care va fi menit; închişii aice 

vor fi întrebuinţați, dioa, la estragerea. sarei în mine, cu ferive de 

tot contactul cu ciocănarii liberi, şi nâptea, vor întra în stabilimente. 

Cei ce nu vor putea. fi întrebuințați în mini, din prisosința nu- 

mărului, .vor fi supuși la alte munci grele: sai şi cu mai mare f0- 

los la muncă industriale. | i : pi 

rin oArt, 72 Nevirsnicii» de la 8 pini. la 20 de ani, condemnaţi pe 

termene la reclusiune, osînda lor. purtată de legea penală, fiind de 

o.potrivă' de fire corecțională, vox fi împreună aşeţați întm'un sta- 

bilimentii ce va face Penitenciariul nevirsnicilor, ei se vor aplica la 

munci agricole şi la meseriile proprii agriculturei.. , | 

„At. $. Penitenciariul nevirsnicilor va fi alăturat pe lingă cel



agricol de la. Isinail menit: pentru vagabonți: și înființat în virtutea 
legci publicate, prin” Monitorul din: Moldova No.:. -.;':: anul 1860, 

Art. 9. În privirea Art. 56. cartea 1 'din codul penal, nevirs= 
nicii liberaţi vor răminea- sub priveghierea : administraţiei închisori- 
lor în termenul prescris de otărirea judecătorâscă, cari va căuta a 
“recomanda și i aședa pe lîngă cultivatori. buni, oferind tte ga- 
ranțiile imorale, saii spre mal deplină desăvirșire a, scopului, admi- 
nistrațiunea -superidră va 'lua' mesuri -spre a“ putea. colonisa: pe pă 
mântarile neculte, proprielăți ale Statului: . : iti 

„„ Un” regulament special va regula mai pe.urmă, de. va. fi tre- 
buință, administraţia Penitenciariului agricol colonial de nevirsnici. 

„i Art. 10.-: Tâte' femeile; condemnate criminal, de ori ce fire:de 
vină, vor fi transportate întrun singur stabiliment întrun Peniten- 
ciar: de fenici, şi vor. fi :aplicate la munci industriale potrivit mijl6- 
celor: lor fisier 

pu Art. 11, Asupra productului munccă lor, 'arestaţii- vor trage o 
parte, cari va fi: a aia 

„1. Pentru osîndiţi la muncile Ocnei */,ş: din câștigul lucrului. 
„i 2. Pentru osîndiți la Penitenciarul de, reclustune î/o. ii: 

8. Pentru. osindiți la prinsârea corecțională 4/4. i 
4. Pentru osînditele femei gi e iti 

1 Art. 12, Acest câştig se va împărți în dou& din care: -i!! 
=... 1. Ban disponibili : pentru cheltuiala. arestatului. înlăuntrul 
închisorei, ce % va fi învoite de acest de față regulament; în. prin- 
cipiă şi de administraţie în considerațiuni .osebite.:; +: 
„12. Depositul păstrat: în reservă neatins, ce priimesce:dupe c:.. 

liberare, la aședarea lui în mijlocul societăţi. ii iri 
34. Art, 18.- În casii de” morte veserva va veni Statului, și bani 
disponibili cu lucrurile lui vor trece rudelor moștenitore... .:: „iii 
ni Art. 14, + In casă de; evasiune reserva şi bani disponibili. vor 
remânea guvernului, și dupre încuviințarea administrației superidre 
se va încăsui în casa Statului, în titi 

Ant. 15. Nevirsnicii eliberaţi dupre împliairea osindei lor vor 
priimi 0 remunerare, în natură saii în Dbani.: dupre purtarea: lor în 
intrul închisorii, - dupre: câştigul “ce. ar fi: putut produce prin' aplica- 
ție la. lucru în „cel din urmă an; şi dupre cetatea lor... tii ci 

"i ) : 

Ea 
Despre incarcerarea şi transporturea arestaţilor in penitenciari. 

” Da DR 

„Ant. 16.-. Nici unii impiegatii Wat închisorilor de district sai 
Penitenciare centrale nu pâte; sub; pedâpsă de. a fi urmărit Şi Osin- 
dit de vina; pentru abus de autorităte, să ;priimâscă sait să ţie la. - 

„0prelă pe cinc-va, de cât numai în.puterea, fie a:unui mandat de 
arestare, slobodit și sub-semnat de autoritatea competentă, ::pentru 
preveniți și acusați, fie în virtutea unui estract: după ': încheierea 
otărîrei judecătoresci (model 1), sub-semnat de preşedintele sai pro-
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curorul de lîngă tribunalul unde ar fi urmat osindirea.: Atunci o 

adeverinţă se va slobodi pentru acea autoritate judecătorescă de prii- 

mirea arestatului, astfel încarcerat. 

"Amt, 17. Prin închisorile de districte se va întruduce trei con- 

dici de încarcerare, „ 
1. Preveniți (model 2). . 

2. Pentru osindiţi în oprelă acolo (model 3). 
3, Pentru arestați trecători (model 4). ÎN si 

În închisorile centrale nu se va ține de cât una condică de 

“încarcerare (model 5) | a 

Art.:18. Când un arestat preventiv va, fi priimit otărârea o- 

_ sindeă sale, când judecata, desăvirșită va trebui atuncea să se adu- 
că întru împlinire, președintele sai procurorul tribunalului va trans- 

mite prefectului de district estract de pe încheierea judecătii, invi- 

tându'l să înaintede pe condamnat 13 locul osîndei; cari cu acesti 

estract în original îl trimite, și'și priimeşte adeverinţa de incarce- 

rare ce o transmite locului judecății. .  - - 

At. 19. Tot cu câte două luni ante administrația. fie căria 
închisori. de district saii centrale, va comunica listă: nominală (mo- 

del 6) de arestaţii, cărora în cele două luni viitore espiră durata, 

la, fie-care din tribunale de la cari emâna osinda arestaţilor din sta- 

biliment, pentru că acel tribunal,-la impul cuvenit să pâtă ordina 

şi regula prin prefectura districtului eliberarea şi ridicarea osindi- 

tului cărui se împlinește. | o e 

Art. 20. O .disposiţiune specială Ministerială va regula mo- 

dul transportării arestaţilor acusaţi preventiti saii osindiți ; pînă a- 

tunci se va, urma dupre modul actual. | ia 
Art. 21. 'Totii tractanientul sai tâtă pregătirea ce. ar închide 

încă un caracter infamatorii. batjocoritorii, - e cu totul oprit de a 
se aplica asupra incarceratului, fie sub oră ce cuvânt, și mal ales 
anume: a aa N pi 

“1. Hainele jumătate de un culor şi jumătate de altul. 
2. Rasul pe jumătate. e e 
3. Îmbourarea.: | e 
Art, 22. Arestaţii încarcerați vor putea ii şi vor trebui să 

fie numerotați, . lipinduli-se numărul următor: al condicei de încar- 
cerare pe braţe, prin mijlocul unui brațar și pe cusima, lor. 

. 

“GAPITUL III, + 
Administraţia şi personalul. 

Art. 23. Fe-care “stabiliment central își are administrațiunea 
sa proprie, gestiunea și lucrările. sale proprii, sub privegherea și 

povăţuirea, unei inspecțiuni generale sub autoritatea imediată a Mi- 
nistrului. de Interne. - | 

Art,.24. Tote închisorile ținutale sunt sub autoritatea prefec- 
d
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tului, și sub priveghierea inspecțiunei generale, în cât. priveşte ad- 
ministrațiunea. " „ i ci 

N 

„$ 2. Despre înspecțiunea generală. 

Art. 25. Serviciul inspecțiunii . generale este compus precum 
urmâgă: ” | . | 

1. De un inspector generali 
2. De un inspector adjunt, * . 
3. De doi ântâiit secretar. a i E 
$..De doi al doilea, secretar. i ă 
Ant. 26. Apuntamentele pe lună a inspectorului General vor 

fi ficsate şi arătate prin decretul de numire, Pe E 
Inspectorul adjunt va avea pe-lună curat apuntament 1,500. 
Secretarul Ântâiii, ai ie neeee eee enaneeeeeennetaaceeana 700. 

“Secretarul al douilea... mea cneaz 500.; 
Art. 27. Inspectorul general trebue să priveghiese asupra ser- 

viciului tutulor stabilimentelor de pedepsă, să asigure îndeplinirea 
prescricrilor regulamentari. si prin urmare să fie neincetat în revi- 
sie pe la închisori pe unde verifică condicile, piesele justificative de 
comptabilitate financiara și materială, observesă tote 'serviciile de 
îndestulare, de priveghere, lucrul introdus Și esecutat în întrul sta- 
bilimentului. | ” 

Art. 28. Inspectorele general: stringe. compturile cheltuelilor 
și veniturilor anuale, formâsă budgetul, îl presintă Ministeriului, cu - 
două luni înaintea espirărei anului, dovedeşte prin lăimuririle cele 
mai amănunte trebuința sumelor . alocate, și îl susține pe dinaintea 

  

consiliului de Ministri de va fi trebuiuţă. - 
Art. 29. Inspectorele face un raport la sfirşitul fie-căruia anii 

asupra întregei administrațiuni a închisorilor lămurind și tractând: 
1. Asupra stărei morale a arestaţiloi. o] 
2. . Asupra stărei sanitare. ae pi 
3. Asupra tractamentuul fisici, o cc... 
+. Asupra lucrului și producțiune lui. a 

--5. „Asupra gestiunei fondurilor și administrațiunei în genere. 
6. Asupra purtărei impiegaților. închisorilor. - - Sa 
7. Asupra sigurităţei și solidităței . închisorilor precum și a- 

supra stărei încăperilor lor. Să i 
____„Art, 30. Alăturâsă estracte necesarii asupra operaţiunilor fi- 
nanciari, materiali și de statistică; afară de acâsta inspectorele pro- 
pune tâte îmbunătățirile saii disposițiunile ce esperiența lui ar ob- 
serva, în revisiile sale, că ar fi de trebuință a se odmite spre com- 
plectarea sai asigurarea serviciilor puse pentru acâsta-sub a sa pri- 
veghiere. oa a EI 

Art. 31. Afară de priveghiere, inspectorele general saii aju- 
torul seii în ispecţiune vor putea Iua și autorisa măsurile. de ur- 
gență ce 'S'ar cere de împrejurări, aducendu-le numai, de îndată la 
cunoscința Ministeriului. competinte. i 

,
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"Art, 32, Inspectorele adjunt va fi sub .disposițiunea inspecto- 
ului generale, îl va înlocui-îu lipsa sa, şi 71 va representa în revi- - 
siile dese ce trebue să facă; el are datorie de a trece măcar oda- 

“tă în trei luni pe la fie-care stabiliment, €l ajută pe inspectorele 
generale îutru statornicirea, aducerea întru împlinire a disposiţiu- 
nelor regulamentari, întru acelerarea mișcării administraţiunei ose- 
bitelor servicii. Spre acâsta, de va trebui, și. va priimi rînduirea 
de la inspectorele generale, va fi dator a petrece și mai multă vre- 
me lângă un stabiliment pînă.la desevirșirea, misiunei.. 

„Art. 33. “Inspectorul la fie-care trecere a sa, trebue să veri- 
fice casele de bani, starea mag gadliei cu provisii. starea inventariu- 

lui, încheie condicile şi atis6să, şi presintă, raport Inspectorului ge- 
meral de starea în care a găsit serviciile, pe lingă osebit tabloii spre 
lămurirea osebitelor” operaţiuni, | 

Art. 34. . Cursele iuspecţiunii vor. fi. pe canta Statului;  Inspec- 
torele, general precum şi inspectorele adjunct, vor priimi cal de po- 
stă şi patr u- fe de. lei pe di de înspeețiune, 

sa 2, „Personalul, închisorilor. 

Art 35, + Serviciul fie. cărui stabiliment de închisăre centrală 

saii a Penitenciarilor, se compune: - Apuntemente pe lună. - 

  

Clasa Î. 2 e - 

„De un Airector. caca cea... 1,000. 900. _ 800. 

pu De un contabili Grefierit „aaa 500. :::400.: 350. 

„i. De un intendent... no eeeeesesnse 500, -400. 350. 
De un registrator, neo e tenace. 500. E „250. 200. 

De un Medic. ec eeeeeeeeeses 2.900, 
„ii De UD DECO eee neeeaoseeeeeene 7 200. "150. ! 

: *:De 3 guardieni la suta de arestați. „150. 1120. -... NE 
Art. 36. Personalul . închisorilor | din Bucuresi :va fi compus 

în modul următorii: . Apuntamentele pe lună. 
ă „e. a „Clasa e o 2 3. 

- Un divectori. eee oeeoeeee „.. 7500, 700. :.600. 
"Un Contabile. cae nec.     

    

„.; 500,  - 400, 350. 

“Un scriitor. .mnunneeeoneneee „..:800, 250. 200. 
Un DECO. eee „1200. 150, 150. 
Un Medic eee seeeoneeneseoase .. „500, Să fite 

„i. +8 guardieni la, o sută, arestați... 150... 190, -. 
Ant, 37. Personalul penitenciariului de femei dupre serviciul 

și i importangia din vreme în vreme, se va alcătui în marginea -per- 
sonalului: de: mai, sus, cu: diferingia de 2 guardiene femei la suta: de 
arestate în tot anul la facerea, budgetului, pe temeiul unei închieri 
Ministeriale. 

- Axt, 38. Personalul închisorilor de districte se va ale itai pre- 

cum . „ Meme: | PI 
“Un ÎNBrijitOr nana eaneeeeae 230 Jet 3 pe lună. 
Un Scriitor eeceeee nene eeneeaseeiesse „100 lei pe. lună.
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Art. 39. : Toti impiegații în serviciul închisorilor, vor. priimi | 
încăldirea, iluminarea și locuinţa, o indemnisare. specială de pe propu- 
nerea ÎInspectorului general va îi otărităi de Ministru; la casă când 
nu li se vor acorda în natură; Acâsta constituă dreptul diurnci lor: 

Ş: 3-lea... Despre numirea: împiegaților. *. -+! 

“Art. 40.-. Inspectorele general va fi numit: prin decret: Dom- 
nesc, dupe „propunerea Ministrului: de “Interne, acel; decret va, îni- 
semna apuntamentele,. ii Pi 
„Art. 41; „Inspectorele general adjunt va fi numit: de Ministru 
dupre propunerea .Inspectorului general, şi întărit cu. decret, de 
Domn. RE a a 

„Ant 42. “Directorii contabili și economil vor fi numiți de 
Ministru dupe propunerea inspecțiunii generale, și întărit de Domn: 

„> Seeretarii și registratorii saii scriitorii vor fi numiți dadrep- 
tul: de Ministru dupe. propunerea directorilor și inspecțiunii gene- 
rale, medicul dupe cererea inspecțiunii, va fi rinduit de Adminis- 
trația Sanitară. și încuviințat de Ministru... 

“Art. '43. * Guardieni - vor fi: rînduiți de inspectorele general 
dupe recomandarea directorilor. - Sa a 

„. Art 44. Ingrijitorii. şi scriitorii depe la închisorile din dis- 
tricte vor fi presintaţi „de Prefect. şi numiţi de Ministru pe propu- 
nerea inspectorului general.:. a - 
„Art. 45. Nici un impiegat nu pote fi. depărtat ue cât dupe 

un raport motivat alu Inspectorului general. RE 
Art. 46... În 'casii de urgență 'și de flagrant delict, Inspecto- 

rele general va putea suspenda un impiegat, încunonștiințend numai 
în cele 4S ore pe Ministru. printi'un: raport motivat. Impiegatul 
recunoscut, culpabil de el va fi destituat. şi supus judecății de va 

Art, 47... Directorii vor putea acorda concedil de :cinci qilei . - 
împiegaților dupe cererea lor. Congedii..de' 10 qile. vor putea fi 
încuviințate de inspecția generală, dupre un raport alu directorului 
alăturind în copie cererea impiegatului. Congedii mat mari de 'cât' 
10 dile nu vor putea fi. acordate de cât „de Ministru, dupe: un ra-! 
port motivat al: Inspecţiei generale. . Ii 

Art. - 48,: Când" Penitenciarile 'vor-fi deplin organisate, se:va! 
rindui câte un instructor pentiu învăţătura” elementară a 'arestați-, 
lor,. Acest instructor va fi obligatorii pentru -Penitenciariul nevirs=: 

„nicilor. Numirea, lui se 'va, face -prin Inspectorul general de Mini-. 
stru. : Apuntamentele' dupe -propunerea Inspectorului genera se val. 
ficsa prin decret, . -. : ă Sa: aaa 
Art. 49. “Afară de acesta, vor îi plătiți din sumele alocate. 
“pentru. aplicarea lucrului: imaistri de meserii saii :de manufacturi. 
când producția va putea, asigura în viitor-un căştig apreciabil. A- 
cești șefi de laboratorii vor fi recomandabili prin moralitatea lor, [ns- 
pectorul: general îi admite, cu lefile ce se pâte învoi, însciințind numai
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pe - Ministru. prin un raport lămuritor asupra privirilor” ce: “1 aii 

" determinat. 
Art. 50. - Locurile vacante vor fi înlocuite d'adreptul de im-- 

piegaţii. din servicii, e nu vor putea . fi subtrași de la acest drept, 

de cât dupe un raport-al inspectorului general, motivind măsura sa." 

Art. 51. Depe cererea şi propunerea Ispectorului general, 

se vor putea admite practicanți surnumerari pe lingă stabilimentele 

Penitenciari, sait pe lingă inspecția generală, din care dupe vechime 

apoi 'se vor recomanda pentru posturile deschise; surnumerarii sunt 

grăsduiți, încăldiți şi iluminați ca toți cei-lalți impiegați. | 

„Art, 52,. - Guardieni afară de l6fă, vor priimi găsduirea și hra- 

na în întru fie în natură fie în bani.. 
"Art, 53. Când lucrul industrial sait agricol-va fi prosperat 

sai va fi întins și creat venituri de Gre-care importanțe, se va 

adăogi un post de inspector în ajutorul directorului, prin o înche- 

ere Ministerială, Numirea, inspectorului de stabiliment va fi făcută 

de Ministru depe presintarea inspectorului general şi întărit de 

Domnii.  Apuntamentele vor fi ficsate prin decretul de rinduire și 

adaose către budget pe temeiul încheieri Ministeriale. 
Art. 54. 'Tâtă înaintarea de la o clasă de apuntamente in- 

feriră la alta superioră nu se va face de cât pe temeiul unei în-. 

cheeri Ministeriale motivată, de cererea formală a inspecției, + re- 

digearea budgetului. e . 

CAPITUL 1V. 
- 

AMribuţianile impiegaţilor administraţiunilor inehisorilor centrale, 

Ş. 1. Despre- Director. 

Ant. 55. Competinţa directorului, ca șef stabilimentului, să: 
intinde asupra tutulor. ramurilor serviciului, de asemenea se întinde 
şi respunderea sa morală. 
„Art. 56. “EL mai este însărcinat în special cu corespondență, 

cu punerea, în aplicațiune a prescrierilor regulamentarii, și cu poliţia 

" generală. - 
Art. 57. În totă dimin€ţa revizuește posturile, tote serviciu- 

rile, se asigură de esacta îndeplinire a instrucțiunilor regulamen- 
tari, sait acelor ce i se vor putea da încă, de buna urmare a or- 
dinclor sale ce ar fi putut da de cu sâră. 

Art. 58. Cel puţin odată pe săptămână face o revisie gene- 
rală și de aprope în întrul închisorii şi asupra arestaților spre ase asi- 
gura de curaţenie, spre a se discepta asupra încercărilor de spar- 
gere ce star putea, întreprinde, spre a se încredința că, instrumente - 
ascuţite saii oprite în întru dormitoriilor, nu sai introdus și nu, 

se găsesc în ascuns. . | . 
Art, 59, Se încredințâqă despre starea provisiilor în magasiă 

.



despre buna lor calitate, despre eliberarea în adevării "a: cantităților 
rânduite pentru îndestularea arestaților.. O n... SEE 
„Art. 60. Directorul. se va înțelege cu comandantul trupei în- 

sircinată cu pada de din afară a închisorii, spre fiesarea puterei 
corpului de padi, pentru: însemnarea numerului și locurilor, ve- 
detelor. . e a Ia 

Art. 61. In casii de incendiii, de resclă, de complot, va cere 
un supliment'de soldaţi fie spre întărirea. postului de paţă, fie pen-. 
tru ajutorul custodilor, privegherii din întru... | 

Art. 62. . In casii de fugă, de încercare de evadere prin spar- 
gere de închisdre, și prin violinţă, cari potii da motivii la urmăriri 
judecătoresei, încheie îndati,.procesii verbal în lămurire de împre- 
jurări, și îli trimite. pină în” două-(leci și patru ore Ministerului 
Public, spre urmărirea faptei în judecată, de: este casii; tot :odati. 
încunosciințâdă pre Ministrul. de Iuterne: şi pre inspectorul general. 

„1 Art. 63. “In casii de fugă săvirşită însciință pe dată auto- 
ritatea locală, pe prefectul districtului cu semnalimentul arestatului, 
locul nasceri;, a petrecerii lui; el se va, înţelege Și cu comendan- 
tul arinătei, ca si trimiță în tote părţile soldați în urmărirea con. 
demnatului fugit, | Da aa 

Art. Gi. Nici un arestat nu se visită:de rudele lui: (dupe 
gradurile de înrudire regulat de - instruțiunile desciplinari) fără în- 
voirea mai îuteiii a directorului, cari sîngur încă învocesce visitarea. 
penitenciariului de doritori. - Persânele cari vor fi autorisate de Mi-. 
nisteriit da visita stabilimentul, vor înfățoșa autorisarea, lor mai în-. 
teii directorului, care îi va, întovărăși săii. în persână sait de un alt 
impiegat.. Directorul pâte cu tâte: acestea, să râfuse “intrarea în 
închisore și persânelor autorisate, în osebite priviri și împrejurări, 
fie casii de neliniște în întru, fie însciințări de îndoială asupra in- 
tențiunelor persânci, însă atunci e dator.pe dată să justifice urma- 
rea. sa: către Ministeriii. - Aa a 

„Art, 65. Agenţii intrepriselor de industriă, vor trebui să ca-, 
pete încuviințarea directorului spre a fi admiși în Penitenciari. Insă 
odată admiși, nu pote să le închidă intrarea, fără de învoirea inspec- 
torului general, către care sc va refera, espuinduii cuvintele. Afară 
însă când interdicerea ar fi urgentă pentru ordina și sicuritatea, în- 
chisorei, atunci însciințedă pe Ministeriii cari reguledă urmărirea 

- mdividului înjudecată, de este casti. 
„Art. 66, . Directorul pote întrebuința arestați pentru serviciii 
închisorei, fie pentru ținerea ordinei, fie, cu îndeplinirea unei îngri-" 
jări şi păstrare, Însă aceștia vor fi zîuduiți de divsul, şi numai de: 
dinsul înlăturați, | o - - 
„At. GT. EI otăraşte dupre raportul persânelor însărcinate cu 
privegherea, pedepsile disciplinari prescrise de regulament, aceste; 

“pedepse sunt fără, de apel, și: numai directorul pote “micşora sait 
opri pedepsile ce a otărit, - a : 

„Art. 65. Directorului îl este recomandat a urma în otărirea 
pedepselor cu înțelepciunea și buna chibsuire a omului cu sînge
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rece, ce nu'și. pierde din vedere scopul, aict îndoit: ordinea Și 

“moralisarea. Se va opri de la furii nesocotite, cu atât mai mult ce 

ca, amploiat superior, se 'giisesce aridicat si. depărtat de la, locurilă 

josnice, scena, imbolăirilor patimilor celor înnacrite și înăbușite ale. 

osîndiților, și vine tot d'auna judeciitoru dupre faptă. Se va opri 

de.]a acelea mânii, ce socot de nevoe să sbuenescă în ingrodiri 

brutale, cari:nu isbutesc de cât a înderetnici răutatea, a. provoca” 

dîmbetul sumeţiei și a face o thestie de amore” proprie pentrn vi- 

“novat de a 'și pune virtutea în. bravado întrânărei; fără ca să fie 

m6le, să fie fermii, să sciă aplica o pedepsă justă într'o mustrare 

pănntscă unde mintea culpașului să nu vâdă de cât necuviinţa faptei lui, 

„și consciința, justițiă înfrânării lui. În fine să pot6le..patimile și. 

să-nu le intarte prin batjocuni; să tridiască raţiunea, consciința, și. 

să le lase ast-fel stăpâne pe individ, să Increde în . simțirea. înfri. 

mării: ce %i s'a impus. ' Aceste instrucțiuni le va sădi şi în. subal-: 
tevni să chemați de o potrivă cu el, nu numai de: a păqi arestul, 

dar. de al întârce mai cu s6mă către simţiri de căinţe... Nu va lipsi 

ocasiunile favorabile de a întreține pe nenorocitul proscrisu al legei 

umane şi divine cu 'sfătuiri înțelepte, de unde ar putea; eși pentru. 

dînsul lumini adevărului. _ i 

Art, 69, Va priveghia mai cu sâmă' de aprâpe casă. nu se 

debite de: guardieni sai: amploiaţi subalterni cuvinte prâste, injurii 

murdare; și batjocoritore. . Ast-fel să se ție o atmosferă tot dauna 
curată 'în jurul corumptului spre a curăți sufletul : lui de duhârea 

cea trecută; în care a trăit mai nainte; că totul în fine să % vor-. 

bâscă prin esemplu de. o altă sferă, morală ce'i a fost necunoscută. 

v. “Art. 70, Directorul aprobă, modifică şi respinge propunerile: 

inspectorului, eontabilului, intendentului, medicului, mărturisitoruluă,— 

asupra, serviciilor ce le sunt încredințate... li 
. Art.-71.-. Directorul va da socotința,. sa Inspectomui general 

asupra, projectelor de construire sait de întreţinere & încăperilor, el. 

esecută de urgențe, sub răspunderea sa, micile reparaţii. sait con- 

stuiră, a cărora amiînare ar putea întesni :evasiuni. a ăi 

> "Arti19, La fie care. înprospătare a alcătuirilor de furnitură 

scai «le întreprise, : directorele  înfățișagă, inspectorului general şi. 

Ministrului, observațiunile sclle asupra modificărilor; fovorabile ce: 
. + 

sI ar putea aduce în contracte. - e 
„Art, 73. Directorul mai este însărcinat: i 

„1. Cu cercetarea şi verificarea socotelilor, caselor, a.'pieselor 

justificative, precum. și av.tutulor sumilor „date, cu esaminarea, tutu- 

lor-registrelor.  .. : e Ra 

2, Cu ordonangia cheltuelilor. a 

i. 3. Cu esaminarea corespondinței: arestaţilor la priimire și la 

espeduire. Ia A A 
"4.: Cu acceptarea. declarațiunelor ce. arestaţii. ar face în inte- 

resul justiției, saii în interesul familiei lor. DR ce 
5. Cu încarcerarea și eliberarea arestaţilor în formele prescrise
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6.: Cu pregătirea staturilor în: ajutorul budgetulut şi -cu .pro- 
punerea acestuia către Inspectorulu' general. a 

7. Cu propunerea tarifelor de lucru către Inspectorulu general. ' 
Art. 74. „Toţi impiegații aședării fără nici o destingere sunt: 

supuşi la ordinele directorului, sunt datori a se conforma instruc- 
țiunilor sale pentru serviciile ce le sunt în parte! încredințate, și 
vor da ajutor, chiar și în ceea ce nu satinge de atribuţiuneie lor: 
cele ordinare, când le ar cere corcursul pentru lucrări Şi operaţi- 
uni atingătore de serviciulu adminrstrațiunei Penitenciariulul.: Ni 

„Art. 75. Nici un impiegat nu pâte lipsi din penitenciariu fără. 
învoirea directorului, absenţele mai mici de cât 5 dile pot fi auto- 
risate de el, pentru mai mult va cere învoirea Inspectorului genc- 
ral și a Ministeriului. a. | 

Art. 76. Tote otăririle ce espeziența sa  povătueşte de a 
lua, le va supune la discuţiunea - Iuspectorului general, spre a se. 
întățișa, de le. găseşte necesarii, la aprobarea alministraţiunel su- 
periore, însă cum pârtă r&spunderea morală a tutulor serviciilor, 
el pâto pe răspunderea sa se ia în casuri urgente, otăriri ce sunt 
esecutăre fără cuvânt pentru toți în servicii, lăsindu însă libertate: 
părții ce s'ar crede jignită de a recurge la inspectorele general cu: 
pliugere. a | Ra ” i 

Art. 77. Directorul privesh&dă de aprâpe ca nici o înțelegere 
să nu se statornicescă între impiegați și arestați, 

$ 2. Despre Inspectorul stabilimentului. 

Art. 78. Inspectorele ţine locul directorului în' lipsă” în casti! 
de scurtă absență, el îndeplinesce tâte însărcinările directorului pen=' 
tru. lucrările curente și trebile urgente, | PI | 

Art. 79. Inspectorul e însâreinaţ, specialmente, când directo-” 
rul nu pote face al săii serviciu. e 

1. Cu esaminarea, și priimirea tutulor provisiilor de gură, pre- 
cum carne, făină, legume și altele, atât pentru bolnavi. cât şi, pen-! 
tru sănătoși. ăi | | | , 2.: Cu poliția Iaboratoriilor și a dormitoriilor, cu rinduirea;şi 
clasificarea lucrătorilor în laboratoriii (din preună cu antreprenorul 
de este), cu pădirea și aplicarea, tarifelor în plata, lucrului. aresta= 
ților, încheiate de Inspectorele general. . 

Ant. 80. Inspectorele se încredințâţă în fi care di din labo- 
ratoriu, daca toți lucrători sunt ocupați, el ține pentru acâsta un: registru dilnic în care se însâmnă. numărul lucrătorilor întrebuințați în fie care laboratoriu(model 7). Acestă condică dilnică e înfăţişată” în totă s6ra directorului, cari: o esaminâ(ă. E] iea notițe de toți 
lucrătorii ce ar sta. neocupați din “causa antreprenorului, și daca a- 
cesta din urmă e însărcinat de a ocupa un număr otărât de. ares- 
taţi, va propune despiigubirea pentru (ilele perdute, a căria cătime 
directorele 0 ficsedă conform cu condițiile contractului, cu otăririle mat înalte și cu tarifele, Si Acte ă 

3



“Amt, 81.  Inspectorele de cu sâra redijă buletinul de intrebu- 
inţarea și împărțirea 'arestaţilor : din osebite. laboratorii, muncă și - 
trebi, o înfăciș6dă disectorului, care o vis6dă, şi:o trimite inten- 
dentului spre îndeplinire,  .-. E e Ia 

Art. 82. Iuspeetorele privioheqă mai cu semă ca arestaţi să 
- 

mu precupeţescă cu lucrul lor. Priimeşte reclomările atingătâre de. 
- duerările industriale:  Otăr&ște,. remâind îneuviințarea” directorului, 

asupra, reducerilor de “preciul lucrului cerutii, fie de antreprenor, 
fie de comandatoriul lucrului, drept despăgubire când lucru ar fi 
răi făcut, când-i S'ar sub-strage. sait i sar strica materia saii ma- 
terialul primar. Drept acesta el stă de faţă tot d'auna la priimirea: 
materialului și la trădarea obiectelor lucrate. 5 

Art, 83. El verifică cel puţin la cinci-spre-dece . ile, dacă 
Jivretele lucrărilor arestați sunt în regulă şi limpedite,. el. verifică 
şi încheie: foile de plată pentru. lucru (vedi așegămîntul - lucrului) 
ce se presintă antreprenorului sait comandatorului -spre achitarea 
lucrului ce sai : desăviișit în întrul: în comptul seil; Le trece la 
comptabil, spre a; incăsui bani dupe ele și a'i serți de base în tre- 
cerea prin condicile sale.: Aceste. foi de plată el le: închete la sfir-. 
şitul fie-căria săptămâni pe lucrul desăvîrșit, spre 'a se aquita comp- 
turile fără mai multă” dăbavă de.la cea de pe urmă simbătă. 

„.- Art. 84,  Tuspectorele va lua aminte încă la priimirea .obiec-. 
telor de îmbricăminte, haine precum și a așternutului sănătoşilor și 
a. bolnavilor să fie .în qualitatea și condițiunile stipulate, la din 
contra încheie proces verbal de starea. lor şi referesă directorului. 
EI vegeză la întreținerea” lor, el atrage privirele “directorului, asupra - 
unelor acușia' vechi şi stricate ce cer desființare, redijă foile de - 
desființare şi i le supune la încuviiințare (aşeQămintul comptabil.) 

Avxt. 85.  Inspectorele e mai cu s6mă însărcinat cu poliția car-" 
cerilor,: chiliilor -singuratice și intunecâse de pedepsă, şi. a. salelor 
disciplinarii, el le vizitedă tot d'auna când sunt ocupate, 
„Art, 86. EL veghâgă ca. curăţenia să se ţie în tâte părțile 
încăperilor, i a o 

Art. 87. Inspectorul în revisiile sale, dă guardienilor, maistri- 
lor de laboratorii și arestaților, tâte ordinile ce găseşte de cuviință 
şi otărăşte, de este casii, pedepsile de desciplină, raportedă numai, 
de îndată directorului cari încuviințegă, modifică saii respinge ordi- 
nile inspectorului prin elit însuși. * -. . Ţ 

„Art. S8. Inainte de a lua vre-o otărire sait de a face vre-o 
propunere, directorul cere raportul și -socotința inspectorului pen- 
tru tot ce se atinge de sgrviciile lui cele speciale, cei. sunt pre- 
crise prin regulament. . .: , e a 

| Ş.8. Despre grefier-comptabil, 

„Art, 89. Greficrul comptabil ține locul inspectorului în lipsă! 
şi în lipsă .de acest post el ține locul directorului în absenție. . 

Art. 90. Ca grefier ele specialmente însărcinat, sub autorita- -



— 35 —: 

tea directorului, de a ţine lucrările atiugătâre de incarcerarea, a- 
restaților, de a, priimi şi de a stringe. tâte' estractele de pe : înche- 
lerile și otăririle judecătorești de osindă ce star depune la grefă 
(a biuroul seil), -tote încheerile și procesile verbale a 'le. admini- 
straţiunei "pentru înfiînări saii urmăriria le infrângerilor la, regulile 
disciplinare. saii pentru încercările culpabile ale. arestaților. - EL 
slobâde copil de pe ele şi le întărește de conform când se cer, El 
ține şi înscrie în registru de incarcerare, în registrul: matricul şi 
în tâte cele-lalte registre, mișcările urmate prin eliberarea, strămu-: 
tarea, saii mârtea arestatului, și ține starea dilnică a poporaţiunei, 
face şi certifică buletinele lunale. și scmestrale de, poporaţiune; în. 
fine elă clasifica iste titlurile și chântiile administrațiunei. 

„Art. 91. .: Ca comptabil e însărcinat 'cu comptabilitatea, 1. a 
casei statului întru întreținerea, Penitenciariului, 2. a depositeler în 
reservă a arestaților, 3. a depositelor disponibile în comptul ares-. 
taților, 4. cu comptabiiitatea depositelor pentru îmbrăcăminte ale 
custodilor oprite din l€fa lor, 5. a banilor strânși din lucru. 
„Art. 92. Grefierul comptabil. ține o comptabilitate deosebită * 

pentru fie-care din aceste case, în conformitatea instrucțiunelor din 
aședlămintul comptabilității. CI IN III i 

„Art, 93., Compturile lui sunt limpedite şi incheiate la, fie-care 
lună de director, în trei luni de Inspectorele adjunt,. şi la sfirșitul 
anului de Inspectorele general, transmise în estracte la :Ministeriul 
din: Întru, afară de sumele regulate de trădat celui de financie. 

Art. 94. Tote. cheltuelile făcute asupra caselor. se vor spri- 
jini pe o ordonanță de plată a directorului, afară de cheltuelile 
mărunte curente pentru întreținerea, cari se vor putea 'face dupe 
regularea . directorului în mărginirea unui credit deschis d'asupra 
unei liste. de distribuțiune, ce directorele încheie și verifică Ia fini- “ 
tul fic-căria 'săptEmiui . deschidindui altă ;foae (vegi - așeămintul: 
comptabilităţii art). - E a ae 
„Art: 95. - Grefierul comtabil are sub răspunderea lui obiegtele . 

„arestaţilor, el ține o condică de aceste. obiecte, . : . 

Ş 2. Intendental, . . . | iu 

Art. 96. - Intendentul stabilimentului păstrâdă un îndoit servicii. 
l. DeEconomă. . I 
2. De Şef al serviciului privighierei, al custogilor. a 
Ca Şef custode instrucțiunele asupra privigherei, reguledă. în- 

datorirele sale. :: - . NI IE A 
Art. 97. “Ca econom al stabilimentului el e însărcinat cu tâte . 

sumele prescrise de comptabilitea materială. a Si 
„Art. 98.. În tâte dilile slobâde provisiile trebuincise pentru 

nutrirea, iluminarea, încăldirea condammnatilor, dupe un buletin slo 
bodlit de cu sâră de director și pregătit de comptabil. - 

Art, 99. Economul e în. special însărcinat cu priimirea, pe. 
respunderea,sa, cu buna, cualitate şi în condițiile prescrise de regu- 

îi .
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lament saii: de contracte, a provisiilor. și înmagazinarea lor, precum. 
Și cu păstrarea lor; în buna stare Spre a nu se iroși și a nu 'se. 
strica, 

tribuţiunea porţiunelor și : „veseli să se indeplineseă în ordine, Și 

în câtimele cuvenite. . 
i. Art, 101. Eliea s6mă încă. de a se stringe şi a se: -plistra în 

buna stare obiectele de îmbrăcăminte. şi de ascernut ale arestului, 

precum și cele ale arestaților, și :privegădă la. curățirea, spălarea, 

aerisirea. lor; el îngrijaște schimbarea, regulată a arestaților şi pur- 
„tarea bună a strailor spre a nu se strica fără de' vreme, 

* Art. 12, Intendentul. ţine locul grefierului comptabil în lipsa 

acestuia. Dai tai e, i. 

REGISTRATOREL.. „ m 

Art, 103.  Registeatorul mare! atribuiau administrative pro- 
pri, el e cu' totul în disposiţiunea, g grefisrului comptabilităţei și .al 

- intendenții, mâna de ajutor pentru scris, trecerea prin registre, pen- 

tru scrierea şi copierea os-bitelor. piese comptabile sau: lucrări. 

Art, 104. EI e încă, însărcinat cu . espeduirea lucrărilor, + cu. 
ținerea arhivei. + 

„i e ' ' 
- i n 5 5. Despre serooiul Sanitar 
Va i, €, 

Art 105. “Serviciul Sanitar e ficat de: un  tnedie. şi chirurg 

în „genere. i ' , 

Art: 106,. La. Penitenciariile, aşedate afară de tir guri, un me- 
dic, tot odată și chirurgă, va fi rinduit şi va avea pe sema Iul şi 
o mică spițerie, el este de rigâre un impiegat intern: și. dator ca 

- asemenea să locuiască in întrul stabilimentului Și sub observaţiunea 
mediculului de tîrg sati de district: e e e 

Art, 107. Penitenciariile aședate. în tirg, vor. fi visitate de 
medicul de orași, şi cele de-afară de . medicul dm district, el în- 
scrie pe o anume condică visitele sale, observaţiunile sale și pre- 
sericrile sale de câte ori vine. Inspectorul general: prin înțelegere 
cu inspectorul general al serviciului medical, .va fiesa dilele . de vi- 
sită dupre ano- “timpuri! i'şi starea Sanitară. 

“Art, 108. Un caiet anume e ținut pentru ordonanțele medi- 
cale ce se rinduescii qilnic de medici sub semnătura lor, 

„i Art. (9, Medicul şi chirurgul ţine un jurnal de; clinică în 

care se însemnă pentru fic-care bolă, începutul, caracterul, .fasele 
şi: finitul b6lel. * La finitul fie-căria anii dă directorului spre a se 
trimite Ministeriului prin intermediul Inspectorului” general un ra-. 
port asupra bâlelor generale cari aii domnit, în stabiliment, causele 

lor, şi chipurile de ale .stărpi sai împuţina. -:; 
„Art: 110, Medicul: saii' chirurgul visitegă Jaboratoriile, dormi-; 

Art. 100. a e  înstircinat încă de a preveghea la pregătirea, 

şi la ferberea demăncatului dilnic. al arestaţilor, el stă față la dis-. 

.
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toriile - şi cele-l'alte , părți! ile :stabilimentului, . dupe “invitaţiunea 
directorului, căruia îi propune măsurile de pădit spre întreținerea 
bunei higiene; sunt încă datori dupe invitarea directorului să visite 
provisiile: de hrană, și să dechiare, afară de, trebuință prin un. ra-, 
port cele din ele care .vor fi:nepriinci6se saii stricate, -; . 

4 Art, 111. EA visitedă 'arestaţii: ce le trimite directorul sai 
Inspectorul stabilimentului, care reclamă sub cuvînt de nepriință a- 
supra Sviului de lucru la care urmegă, părerea lor pentru schimba- 
rea!felului lucrului sai a. Iaboratoriulul, o înscrii într'o .conilică a- 
nume cu cari li se trimite arestaţi. : i mn 

Art. 112. Chirurgul sait medicul visitâgă pe tot arestatul ce 
intră, și părerea lui o înserie- într'o anume :condică ținută sub sem- 
nătura Ti 

„Art, 113. .: Pentru tratamentul ospitalului, tranctamentul me- 
dic se va conforma condiţielor ospitalelor de sărmani liberi. În ca- 
suri de urgențe, de epidemii rele, observațiunele ce ar avea de fă- 
cut asupra, tratamentului ordinar le va supune directorului, cari or- 
donă cele de cuviință, şi iea disposițiunele sale administrative spre 
a asigura un tratament : mal: îndestalătoră la împrejurările de faţă: 

“Art. 114.:. Chirurgul sai medicul intern, e specialmente încă . 
însărcinat. cu - ținerea: unei mici Spiţerii pretutindeni unde se dă și 
a comptabilităței ei. EI are în infirineriă un numărit de custodi pre- 
scrisii cari l ajută :în serviciul .seit. - El pregăteşte medicamentele 
prescrise j pe caetu de ordonavţi, el veghesă la distrib „irea. porţi 
nelor 

Art. 115, - Medicul internă, otăraște: câtimea. apel. de : în- 
trebuințat, - pentru builion,. otăraște : felul hranei diinice în ' măr- 
ginirea tractamentului ordinar; se asigură de cualitatea, “și cuan- 
titatea cărnei, legumelor, vinului, laptelul şi alte alimente ospitali- 
cești, şi cere la trebuinţă de la: director respingere ea lor, “cari otă- 
raşte dupe ce consultă pe Inspectorul. ! 

Art. 116. -EI pote cere schimbarea infrniorulut daca nu e 
mulţumit de dinsul, şi directorul otăraște, pâte cere întrebuințarea, 
unor arestăți :: din. validit la: serviciul ospitalului, Directorul rîndue- 
şte pe cine "voeşte ascultând şi alegerea făcută de medic. 

Art. 117.  Medieul intern afară de visitele de. dimință, el va 
trebui să visite, pe dată, ori ce arestat ar pica bolnav în cursul 
dilei, și i star trimite la infirmeriă. 

Ant. 118. Pentru tâte cele- Palte rindueli alle serviciului sati de 
specialitate, este:șub ordinele și ascultarea instrucţiunei administra- 
țiunei Sanitare. 

Ş 6. Despre mărturisitorit,. 

“Art. 119, Mărturisitorul se va uțelege cu directorul pentru 
ficsarea „orelor pentru oficii și peniru' “alte: servirii relig6se, 

„Art. 120. Dupe propunerea preotului, „directorul denumește 
st ; 

“i EDEA . Ni EREI *
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arestaţi! cari vor fi .întrebuințați ca clisiarchi, sait ca servitori al 
ca elei. 
SP Art, 121, - El.va visita spitalul, jocurile de pedeapsă” disc 
plinari, laberatoriile, de câte orl va. găsi de cuviință. | 

Art, 122. EI va fi înșciințat de îndată ce un arestat se. „va 
găsi în primejdie de mârte, va, îngropa morți :cu t6tă. înduiala bi- 
sericescă, 

Art. 123. Afară de slujbele duminicilor și serb itoritor;: odătă 
în septeinină. va face un cuvînt moral şi religios tutulor condamnaților, 
'de five mai ales a sădi în memorii pilde. de fapte bune, saii o des- 
ceptare asupra .religiel creştine. 

Art, 124 Funcţiunile preotului ' sunt cu totul spirituale; d se 
va ocupa, deci, numai de partea religi0să a închisorei, are în mi- 

-mă cel mai. puternic. şi. reactiv mijloc” de . îndreptare: al sufletelor 
perdute în întunericul nesciinței şi al răului, Trebue să se silâscă 
dar spre a merita şi dobindi considerațiunea și recunoştinţa admi- 
nistrației, de a usa cu înțelepciune şi cu stăruință; de a. veni cu un 
ajutor ferbinte la concursul acestei adunăl de disposiţiuni şi chib- 
suiră ce constitue sistemul penitenciare, a căruie Scop pururea lau- 
dabil, este amendamentul saii îndreptare. a condamnatului, în în- 
frânarea pedepsei legale. Așa bună 6re prin cuvintele sale de în- 
curajare: va sădi „speranţa fericire :vecinice în pocăință; în îndrep- 
tare, norocirea şi. viața pacinică, liniştită, în lume. Prin iudemnărite 
sale la, ascultare, la supunere, la: muncă, va conlucra cu influință sa 
morală, la buna ordină a închisarei, ast-fel va aduce pe nesimţit- 
pe “axestatul de a suferi şi a se deprinde cu: regulele, cu rănduelile 
ce mărginesc voința lui cea sburdalnică, îl va, aduce la dea igostea 
ordinel “sociale îl va moralisa. Ecb „ce se aşteptă de la un mărturisi - 
orii. . 

Spre a se putea orienta mal bine în misiunea sa, se va' săr- 
gui a căpăta cunoscință despre caracterul” individului observindu'l 
În purtarea lui din întru, și luând tămurire din condice asupra. an- 
tecedentelor lui. 

Art, 125. Drept ăcâsta, este supus la indatorirea de a comu- 
pica. prin un raport la. finitul fie-căna luni, observaţiunele sale asu- 
pra caracterului arestaţilor -în genere, și asupra purtării. ce păstre- 
dă ei vis-a-vi de sfinția sa, va insemna pe cel maj îndărătnici, precum 
şi viciurile cele mai ascuţite, resultatele capitale; un asemenea va face 
Şi Ja. finitul anului pentru întregul ani spre a fi comunicat, pe lin 
gă raportul seii de Inspectorul “general Ministeriulul. 

„CAPITUL yv. 

„Tratomentul morale. 

Ss 1: Seroiziul, atribaațiunile şi disciplina gardienilor. i 

Art 126. Serviciul securităţei și priveghierer este încredințat 
.
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intendentului în stabilimentele Peniteciari. cari e şeful: guardian, şi 
în închisorile de. district îngrijitorului. E 

- Art, 197, Este încredințat unui primi guardian ales şi titulat 
„* dintre gurdieni ordinari; numărul guardienilor 'ordinară e ficsat de 

trei pentru o sută irestați, en 
-. “Art, 128. Guardieni sunt asemeluiţi cu trupa e linie pentu: 

disciplină- şi ordinea; serviciului. N 
Art. 199, latendentul va .putea. avea menajiul seă în întru- 

stabilimentului, însă cu : desăvîrșire. reslețit de comunicațiunea înl 
chisorei, unde femeia şi copii lui nu. vor intra nici odată. O 

Art. 130. Sub nici un casii şi nici un pretest;el nu.pote prii-. 
mi arestați în apartamentul sei. Me e 

„+ “Art..181. Toti înfrîngerea, la disposițiunile prescrise în articu- 
lile din urmă vor fi destule spre a motiva depărtarea lui, 
„Art, 132.-Primulu guardiană şi guardienii ordinari nu vor putea 

ține menajiul -lor în întrul, vor locui împreună saii împrăștiați, și se vor. 
“culea în dormitoriile comune sait în loge dispuse dupe architectura 
închisorei, spre a fi mai la îndemină “pentru priveghiere.. - : - -. 

-. Art, 133. Sunt cu desăvirşire opriți să priimescă în camera 
lor -saii în logele lor, pe vre un arestat sub pedâpsă de a fi depărtat. 

"Art, 134. Le este cu desăvirşire oprită eșirea în timpul qilei, e 
mănca în întrul, și numai la casuri majore de interese urgente, si 
va permite, estraordinarmente unui guardian, nu mai mult, de. cât, 

"de 0 oră, sai congediii de 24 ore, cei ce vor fi fost de priveghere 
în n6ptea trecută vor avea, permisiunea de a cși, şi a petrece n6p- 
tea viitâre la casele lor. .- - . 

Art. 135, 'Intendentul sai șeful guardienilor e responsabil de 
“tâte învoirile de eşire slobode contra renduciii, precum: guardianul 
portie este responsabil de slobogirile fără învoirea șefului guardian: 

- Art, 136, Congediile de 24. ore sunt pururea date de director 
sai de locuţiitorul de director în lipsăii, prin înscris către intendent 
cari slobâde o marcă cu pecetia serviciului, .ce o înfățișâlă ş io dă. 
guardianului portariă spre ai da drumul. Nici odată nu va putea fi 
de cât o singură marcă în disposiţiunea intendentuiui, precum nică 
odată nu se va: putea da permisiune de eşire de cât unui guardian. 

Art..137. Spre a se 'asigura de presenția primului guardianu și 
“a guardienilor în închisre și. la posturile: lor, intendentul faco 
donă apeluri nominale, unul diminâţa înainte de a, se deschide dor- 

„mitoriile, şi unul sera dupe sunarea culcări:arestaților face două re- 
visil pe qi-la tâte posturile de priveghere. Mă 

Art. 138. Guardienii carii vo'rfi lipsit fără de permisiune,t sun 
puşi la oprâlă pe o lună de dile în închisre-fără voe de a eși a- 
fară în tot timpul acesta. La al.douilea lipsă vor. fi închiși în sala 

* disciplinară. 'Tot guardianul. cari va fi lipsit de trei ori pe an fără 
invoire, se va, suspenda, din serviciul seit pe cinci-spre-(lece (ile și 

va perde I6fa sa pe: jumătate. Tot guardianul picat de a patra: 6ră 
în asemenea înfrăngere, va fi destituit. Tot: guardianul cari va fi 

1
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abandonat postul seii de priveghiere pe lingă arestaţii întrebuințaţi 

la lucru afară, va fi destituit. ă | Ra 
Art, 139. Pentru tâte ramurile de servicii, atât în închisdre 

cât și în bolnici, intendentul priimesce ordinile de la director, și în 
casti de lipsă de la înlocuitorul seii; aceste ordine sunt transmise 

de dinsul Ja primulii guardianii și de acesta la guardienii ordinari, 

Art. 140. Toţi guardienii se supun la ordinele directe aie In- 

- spectorului cari însciințegă pe director de măsurile ordonate. 

Art 141.: La trebuință şi cașii de urgencie, intendentul pote 

da guardianilor tote ordinele ce găseşce - de cuviință pentru binelo 

serviciului și securitatea stabilimentului, el încunosciințedă de îndată 

pe director de aceste ordine cari le încuviințâţă, le modifiză sau le 
TEvocă, i CE Da 

Art. 142. Intendentul face raport în ttă dimintţa și sera di- 

rectorului prin vii graiii, și la 'casuri de întămplări osebite prin 

scrisu, ÎN Ea i 
Art. 143. In timpal nopții intendentul păstregă cheile tutulor 

dormitoriilor. ocupata de arestaţi, a închisorei şi a laboratoriilor. Cheile 

de la laboratorii îi sunt date de primulii guardianii, cheile închsorei le ia 

el însuși închidind odăile. e a 

Art. 144.-Iuspectorul priimesce întrun. parlatoriă. sait o came- 

ră anume destinată (unde încăperea o permite), la din contra într'o 

cameră de-o parte neocupată întracea di, tote personele cari 

vin să vaţă pe arestați, tace revisie introdusului și se asigură. 

că nu introduce nimica cu dinsul în închisâre; îl somesă mai înteiii 

să dechiare, apoil caută, tot ceva găsi pe el de trausmisibil fie în- 

strumente, fie bani fie demâncare, fie revașe le ica şi nu i le dă de cât la 

eșire, revașele ce le ar declara, pentru arestat, le ducea director, de 

aseinenca revaşele ce arestaţil ar vrea să trimiță sunt date direc- 

torului, şi numai dupe ordinile sale le slobode eşirea. TOtă comuni- 

cația între un strein şi arestat nu se face cu tote mesurile aceste, 

de cât în presența sa saii a primului guardian, convorbirea nu pote 

fi de cât în limba romănă, el e responsabil și tot abusulce ar pu- 

tea resulta din asemenea comunicaţie stă pe respunderea sa. 
Art. 145. „În nici un casii aceste comunicaţiuni nu va putea 

avea loc fără învoirea directorului sait a inspectorului, voirile de 

comunicațiune nu se vor da în dilele de lucru, de cât la orele de 
recreație, în dile diferite, afară de orele de rugăciune și de prinqii. 
“Art, 146. Intendentul face în fie-care nâpte o revisie în întru 

încliisorei spre a se încredința, de pada veghâtă a guardienilor de 

rendii, şi de buna linisce 'în întru. EI iea aminte ca şi primulii 

guardian să facă nesmintit încă una, pe n6pte, la .ori deosebită. 

Art. 147. Guardieniy ordinari, doi sai tref, dupe: disposițiunea 

închisorei, vor fi rânduiți în sala de comunicaţiune a tutulor dormi- 

toriilor, spre veghere neîncetat pe rînd în tot timpul nopţii în în- 

trul dormitoriilor luminate; directorul fics6dă numărul guardienilor 

de veghere. . Ie | | E 

Art. 148. Primul-guardianii în rondele sale, precum și guar-



dienii de veghiere comunică pe îndată, de socot urgent, intendentu- 
lui observațiunile lor. Intendentul pote cere ajutorul. corpului de 
padă în curtea, închisorii, de secâte de trebuință, cari trebue de'n- 
dată să alerge. N E a 

1 Art..149, T6tă ordina dată de director sai inspector, va fi cu 
esactitate și cu stricteţă pădită și îndeplinită de guardieni; primul 
guardianii și intendentul răspund de întărgdierea pusă întru esecuta- 
rea ordinelor, precum şi de înfrângerile şi: călcările de regule,. de." 
cari n'ar fi însciințat de îndată pe. director sait pe inspector. 
„Art, 150. În casti de absenţă saii de bâtă, intendentul este în- 

locuit de'primul guardianii, care el însuși va fi înlocuit de un guar- 
dian ales de director. . | ea i | 

Art. 151. Toţi impiegaţii de priveghere, fie de ori ce urad, 
sunt r&spunlători de călcările regulilor comise de arestați, precum 
şi de stricăciunele ce fac hainelor lor, albiturilor lor, şi asceruutu- 
lui lor, dacă, aceste călcări și stricăciuni vin din lipsa de priveghere 
a guardienilor saii dacă avănă cunoștință de ele,: wati încunosciin= 
țat pe administrațiune. Ea ae 
„i Art, 152, Guardienii culpoși de asemenea negligență, vor ti 
suspendaţi din serviciul lor actif, și privaţi de ICfa lor în vreme de 
cinci-spre-dece ile. În casi de recidivă vor putea fi destituiți, şi 
acesta fără scutire de despăgubirea stabilimentului pentru strică- 
„ciunele urmate. i NE . 

Art. 193. Guardienii însărcinați cu privegherea, și cu pada de 
aprâpe a arestaților, trebue să nu'i piardă din ochi fără curmare; 
și” privigherele, luarea lor aminte săi urmărâscă în tot locul, în 
tote mișcările lor. a ate 

În casii. de. evasiune îulesnită,, sai prin negligență, sai prin 
înțelegere cu arestații , vor fi trădați judecății. SI 

Art. 154. Le este cu totul oprit de a înjura arestați , de ay 
ghionti; le este cu totul oprit încă de a ține conversaţie cu ares- 
taţii, nu .poti să le vorbescă și să le respundă de cât de cele ce 
se atingii de. servicii. Tote acestea sub pedepsă de a fi închiși în 
sala disciplinară sait suspendați din fuucțiunea lor și lipsiți de I6fa 
pe vreme de opt sait mai multe ile, după gravitatea casului. 

Art. 155. Ei.nu pot da arestaților nici-o pedepsă, nici ridi- 
ca mâna saii arma asupra lor, de cât in casii de legiuită, apărare, - 
acâsta sub pedepsă de a fi destituiți. . a a 

Art. 156. Guardienii de ori ce treptă nu.aii nică: o reiaţiune 
de interes cu arestaţi, fie.să le pregătâscă, să le vîndă, sai să 
e aduci demâncare, băutură saii alte obiecte de dinafară, fie să le 
cumpere demânearea ce le-ar fi'rămas, saii lucruri ce păstrâ(ă, fie 
în fine, să se însărcinese cu răvaş, cu comisiunt ete, Înfringerea 

"cea inal ușoră în disposițiunele de asemenea privire va, fi destul ca 
să motivele destituirea guardienilor acelora ce aii picat în aseme- 
nea vină, - Ai | 

„Vor fi destituiți şi supuşi judecății criminale toți guardienii 
cari ar fi cumpărat de la arestaţi, sati i-iar fi înlesnit a vinde, lu-
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cruă de îmbrăcăminte, de albituri, şi de material primar saă alte ta- 
bricate alle stabilimentului, ale antreprenorului sai a comandatorilor: 

Axt. 157. Este cu: totul oprit guardienilor de a întroduce. în 
- întrul stabilimentului pe cine-va din al lor, saii rude, saii prieteni, 

le este de asemenea oprit-de a priimi în. odaia lor saii în logele 
-lor pe: streinil cari! vin să visitede pe arestați, acâsta sub ped6p-. 
sa, de suspendare: și perdere de 16fă în timpul de cinci-spre-dece 
dile, și la casi de recidivă să fie destituiți. aa 

Art. 158. Tot guardianul care ar. fi băut și mîncat în întrul 
închisorei cu un arestaţ, sait cu o persână .venită să: visitedle pe 
vre un arestat, va fi destituat din servicii! RI 

Tot guardianul: cari ar beă şi ar mînca afară de închis6re, cu 
un arestat eliberat atuncea, saii cu o rudă a unui arestat care ar 
fi visitat închisorea, va fi suspendat din funcţiuriele. sale şi va per- 
de 16fa pe o lună. În casit de recidivă va fi destituatu. *: 
- Guardienil carii vor fi priimit bacşişi de la pers6nele cari vinii 
să visitede stabilimentul sai arestaţi, vor fi suspendaţi din func- 

“țiunele lor şi vor. perde 1&fa pe opt dile, şi al douilea. 0ră pe cincl- 
spre-dece qile, al treilea pe o lună, iar-al patrulea depărtați. Di- 
rectorul va lua bani bacșișului și “1 va vărsa în casa depositelor. 

Art. 159. Tot-d'auna unul cel puţin din guardieni și cu.pri- 
mulit guardianii staii la orele prândului față la masă în refectoriii. 
Teaii sâma ca arestaţii să. intre şi. să iasă în-linişte și bune ordine, 
ca să se ție la masă în liniște, să nu precupețescă porțiunele lor, 
ieaii s6ma că arestatul de acolo să nu scâtă nici să ascundă de- 
mâncarea saii parte din porţia sa, arată, spun, la cei de cuviinţă, 
tot ce ai observat de răi spre aplicare de înfrinare. 

Guardieni cari avindi cunoștință despre nerinduelele întimplate 
la mâsă, n'ar spune, sunt pedepsiţi cu: amendă prin oprirea lefel, 
pe timpul judecat de cuviinţă de director. Dat 

Art. 160. Guardianul de servicii la ospital va .face poliția sa- 
lelor, va ține buna rinduială, va deplini prescrierile medicului, va . 
veghea la pădirea orelor de doctorii şi dietă, va trata cu blăndeţe 
pe bolnavi, şi va căuta de curăţenia încăperilor, albiturilor așternu- 
tului, va sta sub ordinea medicului. e | 

Art: 161. Tot guardianul dela infirmeriă 'cari ar da vre unui 
„ bolmav sati unul convalescentii demâncare mat multă de cât porţia pres- 
-erisă, chiar şi când acea, mâncare ar fi cumpărat'o, e suspendat de 
la funcţiune, şi perde 16fa în termen de 15 dile, la recidivă va fi 
depărtat. . Si 

Art: 162. Tot guardianul dela infirmieriă care ar ascunde în- 
folosul săi din bucatele. și obiectele bolnavilor, va fi destituit. * 

Art. 163. 'Tot guardianul care ar fi înlesnit corespondință pria 
“înscris sati verbal între un arestat şi un om liber de afară, vafipe 
îndată destituit. . . . a e e | 

“Tot guardianul care avind cunoştinţa unei asemenea fapte e- 
secutată de un altul, sait pe furişii de arestatul singur, nu o va de- 
nuncia, va fi suspendat și va perde I€fa lui pe o lună::
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» Art, '164. Primuli guardianii care ar fi. refusat ascultarea, sati 
mar fi esecutat ordinele intendentului, va fi suspendat pe 15 dile 
cu perderea le:ei pe o lună; la recidivă, însă de ar fi și insultat 
pe şeful sâă, va fi destituit. | A | 

„Art. 165. Tot guardianul care ar fi refusat ascultare, sai n'ar 
fi esecutat ordinele, dupe gravitatea insubordinații, va fi suspendat 

i ştrăfuit din 16fă: o nesubordinaţie de trei patru orl repetată cu 
insolență, va atrage destituirea lui. : - 

„Art. 166. Lucrul şi laboarea fiind un mijloc -de prospera- 
re pentru stabilimente şi de moralisațiune pentru arestați, -guardi- 

“eni vor priveghea în“ laboratorii de aprâpe şi cu luare aminte; ca a- 
restați să se ocupe cu neîncetare și cu stăruință -la lucru. ce le es- 

:te rînduit, vor priveghea mai ales ca arestaţi să nu strice, “să nu 
bântuiască, să nu ascundă, să nu deturnede din materialul primar 
pus în mâinele lor fabricarea obiectelor comendate, să nu strice, să 
nu facă o rea întrebuințare de instrumente, “de maestrii, să nu le 
scâță afară din laboratorii. e 
„Art, 467. Pe fie-care laboratoriu, sa pe mat multe laboratorii una 

lângă alta se va rândui câte un guardian pentru de a observa de a face 
policia salelor de lucru, și de a ţine tăcerea, buna rinduială, de a 
împiedica înțelegerile şi convorbirile între arestați. Tot guardianul 
care va lipsi de sîrguință întru ținerea, acestei rîndueli, va, fi închis 
în sala disciplinară; tot guardianul cari va lipsi de la postul său, 
va, fi pedepsit cu suspendarea și perderea do I6fă pe un timp de 
“opt sait de -cinci-spre-(ece qile sai de o: lună, vina va fi agravată 
de recidivă prin consecuencile .negligenței sale, și va putea . aduce 
şi destituirea dacă -acele consecuinţi ar fi de natură de a fi pere- 
clitat securitatea închisorii. - 

Art. 168. Guardienii de serviciii la laboratorii sunt respon- 
sabili de călcările regulilor disciplinare de către arestaţii lucrătort, 

„responsabili de perderea, de furarea unei părţi din material, de stri-. 
căciunea prin rea întrebuințare a instrumentelor, a lucrului, de câte: 
ori având cunoscință de faptă, nu va fi arestat, vor fi supuși Ja p6- 
depsele de .mai sus și despăgubirea perderelor ast-fel provenite; 
vor fi destituați și predați judecății toți aceia cari ar fi înlesnit fu- 
rul, vindarea obiectelor ascunse. E a 

„Art. 169. Arestaţii având să lucvede cât mai mult pentru an- 
treprenor, pentru comandatari saii pentru guvern când: munca e sta- 
tornicită sub regie, euardienii privighâgă să nu se smintâscă ares- 
tatul din cursul regulat a lucrului. | : ae 
i Guardienii cari având sciință de vre un lucru ce se desăvir- 
șeşte prin ascuns (chiar când ar fi pentru vre un amploiat), nu o 
va fi descoperit intendentului saii inspectorului, vor fi suspendați din 
funcțiune și lipsiţi de I€fă în termen de 15 dile cel puţin. 

„Art. 110. E cu totul oprit guardienilor. să lucrede: cu: aresta- 
ţii ori ce pentru dinşii. chiar cu plată, fără consinţimiutul antre- 
prenorului, saii fără acela allii directorului când lucrul € în regie. 

Guardienii cari vor îi căpătat învoire de a da lucru, trebue
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să facă, comanda sai să depue materialul și plata, fie:în mâinele 
antreprenorului, fie în. mâinele inspectorului, în lipsăi în mâinele 
intendentului, când lucrul e în regie. ... ...; E 

Tot guardianul care sar fi abătut de la aceste condițiuni va, fi 

suspendat din funcţiunele sale, și lipsit de tratament pe o lună, în t6- 
te casurile, lucrurile, prinse în furișiă, :vor fi. confiscate şi vindute 
în, profitul depositului arestaților, EI a i .- 

Art. 171. Guardienii chiemaţi la apelul. din întâiii de inten- 
dent, priimește rînduirea lor în serviciile qilei, şi merg de. să pos- 
tesă la-posturile ce li s'aii însemnat; primul guardianii și intenden- 
tul distribuesce arestaţii: din dormitorii dupe f6ia de distribuțiune 
a. arestaţilor de:servicii, ce priimescu decustri de la director, 
guardienii % primese:pe număr la ușa laboratoriului,. priimesc de, 
număr instrumentele:la eșire saii pentrn masă, saii pentru culcare, 
trădaii pe.numâr arestaţi primului guardiană carei priimește la u- 
șa sălei, trădaii de. asemenea sâra instrumentele antreprenorului 
saii intendentului, închide, fie-care, laboratoriile sale și dă cheile 
în mâna intendentului. sait primlui guardianu; se; strâng apoi de se 
înțeleg spre a se împrăștia prin curte spre observarea mișcării a- 
rostaților slobogiți în întru, pentru pregătirea celor trebuinciose pe 
n6pte în dormitorii, și dupe tragerea clopotului. merg de respund la 
al douilea apel. .. | a 

| Art. 172. Intendentul. în. t6tă sera dupe sunarea culcării, 
cutrieră dormitâriile, face apelul nominal a tutulor arestaţilor,. pri- 
mulă guardianu, în urma lui, îi numără şi dupe. ce s'aii încredințat 

că. toți sunt de față, închide uşile și iea cheile. : „ 

şa Disposiţiună generale. 

- Ant, 173. În viitor nu se,va admite la -postul de guardian 
de cât militari vechi în etate. cel puţin de 25 ani pină la patru 

„deci de ani cel. mult, purtănd congedii în 'buna formă, şi certificate 
slobodite. din serviciii şi. de la. comuna de unde sunt, constatind 
purtarea lor; se va .da preferință, la vechii sub-ofițeri retrași în 

pensie, III a 
Încă .postulenții ventru ca să fie numiți  guardieni, trebue să 

servâscă două luni ca sur-numerari, în timpul cărora. se vor bucura 
de tractamentul așegămintului pentru guardienă; Postulenţii vor fi 
presintați de, director iuspectorului general, care ordnnă admiterea 
lor ca sur-numerari cari nu vor trece peste numărul de doui. .. 
„.-.. Axt, 474. Vechile servicii militare, certiticatele de buna pur- 
tare. și aretarea directorului, constatind că candidatul a. îndeplinit 
cu zel, esactitate și inteligentă sur-numeriatul cerut de articolul 
de mai sus, vor fi menţionate în încheerea numirii lui de cătreln- 
spectorulu general. ce 

„: Art, 175. » Primi guardieni vor fi încă numiți de Inspectorele 
- general dupe: proposiţiunea directorului care alege dintre, guardieni 
atei [a . 
DR Ai „i pi LII SI ra e: pi e E
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cei maiibuni în merite de o :potrivă: preferința va fi dată celui mai; 
vechii în sezviciii, primulit guardianu va şti scrie şi citi... +, 

Art. 176. Guardieni destituaţi, nu vor. .mai putea intra în 
stabilimentul de unde.a fost isgoniți. o 

« Art..177. Dupe trei aui de servicii guardieni cari în timpul 
acesta se,.vor fi purtat. bine, vor fi îndeplinit un servicii! esact fără 
greşale şi pedepse grave, vor avea «dreptul de a fi trocuţi la clasa 
întiiii de apuntamente, acâstă sporire. va fi acordată. de. Ministru - 
de: Interne pe raportul Inspeetorului general, și dupe certificatele 
slobodite de directorul stabilimentului. ai i 

„+ Acest. sporit va putea fi tras guardienilor, cari dupe ce sar 
fi priimit, îşi vor fi schimbat purtarea, deviind nesupuși şi neglijenți.. 
| Art. 178.: La finitui fie-căruia trimestru directori Fenitencia- 
rilor :trimite Ministeriului. de Interne tabloii nominal de guardieni, 
însemnând purtarea lor în servicii, precum . și: pedepsile ce ar fi; 
priimit cu motivele ce le aii provocat în timpul trimestrului, * 

Pentru acâsta se va ţine în fie-care Penitenciariit o condică: 
specială, unde se vor înscrie pedepsile ce „fie-care : guardian va fi. 
priimit. a | Si Da 

Art, 179. La finitul fie-căruia an dupe: cererea. Inspectorului, 
general, Ministrul de Interne va pune în. disposiţiunea lui 0 sumă, 
de trei sute lei cel puţin, și de una mie cinci sute cel: mult. din 
suma reservată pentru gratificații (dupre importanța stabilimentului. 
și numrul, guardienilor) spre a fi distribuită ca un supliment la. 
I6fă guardienilor, celor ce se vor fi purtat cu del şi inteligență și. 
vor fi îndeplinit cel mai buni servicii în stabiliment... -.. 
„+ “Acest supliment va fi înpărţit de inspectorul generale dupe 
propunerea. directorului şi a Inspectorului stabilimentului. 

Ş. 3. Despre disciplina arestaților. 

„Art, 180. Toţi arestaţii la intrarea lor. vor fi căutați prin - 
straie; banii ce se; vor găsi. pe ei se vor. depune lu grefă, hârtiele. 
se vor da în mâna directorului, nici un instrument. unu li să lase: 

pemână. Sta 
“Art, 181.. In dată dupe intrarea lor,. arestaţii vor fi spălaţi: 

în Dac, tunși, raşi. și îmbrăcați cu costumul închisorii. Da 
Art. 182,: Lucrurile ca se. vor afla la arestați vor fi înscrise. 

în ființa lox înte'o condică specială, unde va sub-seri arestatul şi. 
cu guardianul care ar fi. făcut inventariul diselor lucrări. | r 

Art. 183. Osindiţit nu vor putea păstra bani la dinşii,; toți 
cel aduși: de el, și cei câștigați saii priimiți de. la familie,.se vor 
vărsa în deposiție la casă. Iu i 

„Art. 184, Toţi arestaţi vor fi supuși laborei, şi vor -priimi 
o parte din câștigul lor otărit ! 

Art, 185. Arestații sunt cu toţi: îudatoriţi a pădi tăcerea, prin 
urmare vor îi opriți de a vorbi unul cu altul, nici încet, nici prin. 
semne, oră În. care parte a, încăperei sar găsi, în laboratoriu nu,vor 

e



putea adresa vorba guardienilor, maistrilor, precum și conlucrăto-: 
rilor săi, de cât spre a cere sai a se înţelege în glas mare, în: 
scurt şi câte unul pentru ce s'atinge de servicii. 

rt. 186. Acâstă rinduială a tăcerei îmbrățiășind mai multe 
scopuri, atingătore de securitatea, de buna. ordina și moralitatea 
închisori, este recomandată cu toţ deadinsul și tâtă seriositatea 
directorului, care va face totul spre a o statornici și a o menţine, 
ped6âpsa arestaţilor infragatori disposițiunei, guardienilor neglijenți, . 
nu va fi iconomisită în tâtă întinderea lăsată. de regulament auto- 
rității directorului, - cu ferma voe să ajunge la: tâte, şi directorul 
rămâne răspungătorit pentru neisbutire - indintea' înaltei admini- 
strațiuni. - . 

Art. 187. : Veara arestaţii se vor scula la patru ore de la 1.. 
Apriliu pînă la 1. Octorabriii, cama se vor scula la 6 ore, vara se 
vor culca la 8 ore, iarna la 7 ore. ' “ 

Art. 188. Mânearea va fi de două ori pe di în comuu întrun 
loc otărit, în lături de dormitorii, cât se pote; distribuţiunea de 
diminâță va fi la 9 ore vara, la 10 iarna, cea de sâra, la 5 ore iar- 
na, la 4 vara; le este oprit cu desăivîrșire sub pedepsă de a perde 
porțiunea la prîndul viitor, să casă. afară din refectoriă: cu pâine 
Saii cu alte obiecte a. le mâncărei, 

Art. 189. Sub nici un pretecst un arestat nu pâte să se 
sub-stragă de la regimul închisorii, intr'oducându-şi în întru lucruri 
de mâncare, sai de băutură, sai de îmbrăe caminte, sai de așternut 
altele de cât cele ce'i se dă Cantina e cu desăvârşire oprită. | 

„Art 190. Tutunul va fi orit în întru, în dormitoriă, arestaţi! 
nu vor putea fuma de cât în timpul recreațiunii şi a preumblărei, 
e lăsat încă la chibduința :divectorului de a: însemna de câte' ori 
arestații pot avea permisiune de fumat, unde şi. când, va putea 
face din acestă permisiune un mcd de represiune sait dei incurajare, 
dupe purtarea și sirguință la lucru, va putea permite unora să tume 
şi în laboratorii, va opri altora şi la orele şi locurile otărite; tiu- 
tiunul și lul6oa nu se va lăsa arestatului, și se va da fie-ciiruia și 
una și “alta la orele de fumare,. 

* Ant. 191. Bâuturile spirtudse sunt oprite în tractamentul să- 
nătoşilor; însă dupe rindurea medicului se va putea da: porțiunea. 
la timpul prescris, întregei popolaţiuni sub motiv de măsura higie- 
nică, directorul încă pâte câte odată să le dea vin la sărbători, ca, 
mod de mâncare şi amintire de: bunurile ce păstredă libertatea. 
pentru cel ce o merită. La înființarea unor munti, spre ai atrage 
și a"! încuraja. 

Art, 192. Jocurile de tot felul sunt cu totul oprite şi pot 
atrage aspre pedepse, cele mai nevinovate şi mat lin iştite, Distra- 
gerea arestațitor e condamuabile în oră ce altă de. cât în lucru şi 
lectura, 

Art, 193. . Cărţile religi 6se, nu bumat că nu sunt oprite dar. 
administraţia se va sirgui a le procura, fie din banii lor disponibili, 
fie din banii confiscați de la împieg ați prinși. în rea, întrebuințare
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cu el, fie din fondurile neprevădute ale stabilimentului, însă nict o 
carte nu se pâte întruduce înainte de a fi aprobată şi visată de di- 
rector, d'asupra;, pe lîngă cele religi6se, abecedarile încă pote fi 
permise. : e 

Art. 194. Un clopot: va suna 'orele tutulor mișcărilor, dinsin6-- 
ţa dupe sculare, arestați asistați de guardieni, sc vor spăla se vor 
pieptăna, vor curăţi, airisi, afuma dormitoriile, vor trece apoi la ca- 
pela “pentru rugăciunea câsurilor. de dimincță, dupe rugăciune în' 
capelă,. primul guardianii. citeşte f6ia do rânduire la lucru, și face: 
distribuţiunea nominală a arestaţilor, cari în măsura ce sunt nu- 
mniți eși și se îndreptâsă către locul rînduirei, unde sunt priimiți. 
de guardieni posturilor; cu o pătrare înaintea distribuţiunei mân- 
cărei, clopotul sună, guardieni string pe toți arestați înprăștiați la 
lucru în întru, dupe distribuțiunea a porțiunelor pe mâsă, se slo- 
bâde rinduri rinduri pe: cât incape odaia la masă, dupe masă toți 
arestați afară de cei în -pedâpsă aii 6 jumătate 'oră de recreațiune: 
şi preumblare în curte, unde li se face distribuţiune de tutun; clo- : 
potul apoi sună pentru lucru, Și fie-care apoi se îndrâptă către la- 
boratoriuri saii locurile unde sunt rînduiți în lucru, acesta se repe- - 
tă pentru prindul. de. diminâță și de sera, afară de muncitori la 
câmp, cari își capătă acolo distribuţiunea porțiunilor lor. 

„Art. 195.. S6ra dupe pregătirea dormitoriilor, dupe : sunarea 
culcărei, nică un arestat nu pâte să se afle în pici6re, . decât: scur- 
tul timp al-trebuinței firești, cei ce se vor:dări în picidre de mai 
multe ori, cu t6tă înştiințarea guardianului, a doua (li se vor denun- 
cia spre a'fi pedepsiți. stii 

Art. 196. Arestaţi pe rînd, cet ce vor fi de servicii pentru 
curățenie, la sculare, la culcare și la intrare şi la sculare de la 
mâsă vor face, prin viulu graiii rugăciunele ce le va da preotul. 

„ Art. 197. În gilele de lucru în tâtă diminsța, o oră dupe scu- 
lare, preotul face rugăciune la capela unde asistă toți arestaţi, în 
dilele de sărbiitori rugăciunea, va fi la capelă și s6ra, . ..." ' 

Art. 198, Tâte mișcările arestăţilor se vor face în ordine, : în. 
liniște şi în adincă „tăcere, preumblările, precum și purtările în gră- 

- mada către laboratoril saii muncă se vor esecuta în rind, doui câ-: 
te dou), sai unul dupe altu, e e ” 

Art. 199. Arestaţi priimesc o revidie generală pe dinși și în 
Camere din partea guardienilor, spre încredințare că n'aii băgat nimi- 
ca de ascuţit și de oprit înlăuntrul, un apel nominal înaintea cul- 
cărei; camerile în timpul nopți sunt pururea iluminate cu candele sai 
lampe, și arestatul cari „va, stinge lumina va fi aspru pedepsit. - -: 

Art. 200. Arestaţi nu vor putea fi visitați de cât de părinți, 
fraţi, surori, de femeile, de copii. lor, și numai în vorbitoriul închi- 
sorei, ei vor putea să priimescă scrisori, dupe esaminarea lor de director, vor putea să scrie odată în lună prin cespediția adminis- 
trațiunei, . și vor putea  priimi sait trimite bant la rude din sumele 
disponibile. e ia A 
„Art.201,. În fie-care: dormitoriii, precum şi în fie-care. labo-!
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ratoriii, se vor rindui câte un arestat saii mat mulți din ei, aleși: 

din cei mai buni, recomandați de preot şi de intendent și numiţi 
de director, ca să priveghede şi. să ţie ordinea, tăcerea curăţenia - 
și sîrguința în lucru, în mijlocul tovarășilor lor de. închisore. . Ei 

vor fi răspundători. şi de o potrivă pedepsiți cu cei culpaşi, daca 

din negligența saii cu știrea și tăinuirea lor ar urma nerindueli, și 

nu vor putea scăpa de o asemenea de cât când "și ar fi făcut da- 

toria să oprescă sait să înştiințede de îndată, să denunce. Aceştia. 

vor purta numele de voznicei sai cotășei. Se 

Art. 202. Arestaţi mai voie să cumpere de cât tutun. și cărți 

de cetit. Pentru tutun suma nu va putea trece nici odată peste trei 

lei pe lună. Ei încă mal potit la cas când ar lipsi de muncă în în- 

tru. din banii disponibili sai şi din reservă să cumpere Gre-câre ina-. 
terial pentru pregătirea saii a unor obiecte care săi servescă dupe 

eliberare, păstrindu-li-se pin” la eşire, sai pentru confecționarea 

unor obiecte mărunte pentru presintare Ja. visitatori. p 
„Art, 203. Pedepsele disciphinari pentru: călcările prescrise or- 

donate. | | 

. se va opri visita din partea familiei lui. : 
se va opri corespondința cu familia. 
se va opri întrebuințarea tutunului. 

e va opri de la preumblare. e 
e va ţine închis în întru şi nu se va scote la lucru.: 
se va opri un fel de bucate saii o distribuțiune. 

Se va osindi la malaiă goli. | a 
„Se va închide singur întro chilie lumin6să cu lucru. 

„9. În chilie luminâsă fără de lucru. - | 
10, În chilie întunecâsă închisti singur. 

11. 1 se vor pune fiare la pici6re. 
12. Fiare în. mâhni și la piciore. a 

Aceste pedepse 'potă sii se împreune una cu alta dupe gravi- 

tatea culpei și daca acestea nu vor face nici un efect, „directorele 
pe respunderea. lui, va aplica și lovituri. Acâstă.pedepsă o va re- 

serva pentru o repede îngrodire la casuri. grave. Cele alte sunt mai: 

preferabile. în privire că nu degradă pe omit și: câ aii pentru ele 
facultatea de a fi prelungitre, și prin acâsta devin mai cumplite. Pe. 
necorigeatul va putea, sălii resleţiască dintre cei alţi în chilii sin- 
guratice, rumpând t6tă comunicațiunea între 'dinsul şi Gmeni, . lip-! 

sindu'l de distracțiunea lucrului. - Ă E 
Art,.204. Se va .statornici un pretoriii de justiție disciplinară, 

în fie care Peniteuciarii înaintea căruia .vor apărea arestaţii acusați 

de contra-venţiuni supra regulilor disciplinari. . .. -. 
_”- Axt. 205. „Judecata disciplinară e dată de directore, el nu 

pote aplica de cât pedepsile mai sus însemnate... i 

Art. 206. Pretoriul judecătoreseit- de desciplină, se: constitue- 

şte de directore. ca preşedinte, și. ca membri (slieni, asesori), intră 
inspectorele când este, preotul, medicul, instructorul când este. In- 
tendentul este acusatorul și raportatotul urmărilor culpabile. Grefierul 
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comtabil, își face datoria su de grefier. DEI 
„Art. 207. Părţile interesate și .jignite sunt 'chiemate să asiste 

în tăcere la şedinţe. | 
| „Art.: 203. : Asesorii iai locii, în drepta şi în stînga directorelui, 
Inspectorele în drâpta sa, saii -preotul în lipsa 'acestuia, medicul în 
stinga, sa, și apoi dupe preot instructorul, când este. 

". :Intendentul sâde în piciore, în plina uniformă vis-a-vi de: di- 
rector, a SI d 

Impicgaţii grefe, josă, în jurul unel mese aprâpe de director. 
„„„ Asistenţi auditori în stinga și îndrepta biuroului şiedinței, în 

picidre, i 
>.» Guardienii însărcinați: cu poliția sălei sunt în plină uniformă. 

O bara disparte biuroul de partea de lângă uşiă. | | 
„Art. 209. Când inspectorele generale, . inspectorele: generale 

adjunt saii un alt impiegat superior, în esercițiul foncțiunilor. lor, 
asistă la audienciă, occupi locul de onâre lângă directore. 

Art. 210. În casii de absenție saii.de impedecare a directo- 
rului, judeciul disciplinar, e preşedutii de iuspectore, sait în lipsă'i 
de comptabil, atunci comtabilul, ţiind sait locul de assessor sai de . 

- preşedinte, este inlocuit de intendentu la greffă, şi acesta de pe 
urmă de primulu guardianu ca acusatori,  -. . | 

. Art. 211, In tote dilele afară de dominica și de dilele de ser- 
batore directorul deschide. ședința, la ora, ce va fi ficsat,, convâcă 
pretoriul, şilii informâse: dupe rânduiala ce s'a: prescris, si citesă 
înaintea lui pe. arestați ce i s'aii pârit de cu sâra de intendent la 
raportare. Da | , 

Art, 212. Arestatul chiemat este ..adus de - primulii guardianu 
înaintea barci, dupe ce'l însciințesă de pâra sait de plângerea făcu- 
tă asupra lui, ascultă intâmpinările lui, ascultă lămuririle intenden- 
tului și dovedile sale. Directorele apoi otărește prin vii graiii: saii 
amină pe altă, ședință incheierea pînă la mai complete lămuriri... 
"Sau pronuncie pemdată pedepsa, | Sa 

Grefierul alăturea cu directorele încheie procesul . verbale cu 
tâte lămuririle, acusările și întiminările, precum și: închierea şi 
otărirea verbale : a directorelui; procesul verbale cuprinde la înce- 
put numele. pers6nelor.ce aii alcătuit sedenţia. 

„_Intendentul inscrie îndată în' condica, pedepsilor, pedepsa rân- 
duită, cu motivul ei şi o aduce întru împlinire... . 

> Ant, 218, T6tă otărirea de pedâpsă va fi întovărăşită de o do- 
Jană din partea directorelui. către arestatul condamnat, 

, „Art, 214. Dacă pedepsa: pronuuciată este incarcerarea în chi- 
lii, directorele se va abține de a'otări durata în presencia aresta- 
tului, și se va mărgini. a'l însciința că nu va. priimi ertarea de cât 
prin o deplină căință și supunere. o e... 
„a? Art, 215, Dupe audiența disciplinară, directorele este dispo- 
nibil încă o jumătate de ori, şi priimește ca capu allu pretoriului ori 
ce reclamaţie i se va face de arestaţii, cari se vor cere că să se 
infaţoşeze, ; El otăraşte în şedinţa deschisă .pendată. Inspectorele, 

i
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saii în lipsă”! intedentul ica notițe de aceste otărini și veghedă la 
îndeplinirea: lor, și raportâdă directorului. de resultatu în raporturile 
sale dilnice. . - : LL | aa 
po “Art.. 216. Pentru ținerea pretoriului se va alege tot d'auna o 
cameră ce se deschide: în curte și care să aibă larg înaintea et... 

Art, 247. In casurile grave,. directorele va aduna pe toți are- 
staţii ca auditori înaintea judeciului disciplinar, daca n'ar fi smin- 
tâlă dilnică din lucru, acesta ar trebui să se facă pururea; dar pen- 

„tre că represiunea meritată .să aibă eficacitatea ei, trebue să fie re- 
pede otărită și aplicată, de aceea, fără de smintâlă se prescrie qil- 
nică ședință. | | | 
„i Cu tote acestea directorul pote să. chieme pe: rând un număr 
Gre-care de arestați în tote qilele, câci judecata, disciplinară trebue 
făcută. publică; dacă este de: dorit ca. arestatul pedepsit să mărtu- 
risescă culpa, e mai inportant încă ca martorii disvinovăţirei. sale, 
intimpinărilor sale, să recunâscă equitatea pedepsilor aplicate. Ast- 
felii se formâsă și se intăresce în închisâre acea, încredire intregă 
în dreptatea şi nepărtinirea directorului, fără de care t6tă domina- 
țiunea sa morală asupra condamhatului e cu neputinţă: 

4 , . „Art, .218.' Directorele va feri ori ce discuțiune între piratoriit 
şi acusatii, de accea pronunciă. dendată otărirea lui dupe ascul- 
“tarea intendentului în timpul care arestatul nu va dice nici un cu- 
“vânt, lo din contra 'greșâla sa este îngreuetă. Motivul care face pe 
intendent de a piri pe arestat îlii face sălii şi apere când plinge- 

- “rea este făcută pe nedreptul, saii 'esagerată de antreprenorul lucru- 
lui Saii de altă persnă, fie şi din administraţiune.: a 
țin + Art, 219:: Pe cât directorele trebue să arăte încredere, vis-a- 
vis de arestați către impiegaţii administrativi, sai agenții antrepri- 
sei admise de el, pe. atâta se va arăta aspru și neinduplicat când 

“dovedește şi -să convinge că'ura, reutatea saii pisma aii inspirat 
- pâra sait: numai că ati: esagerat'o. In asemenea casti, nu va sta la 
îndo6lă de. a propune. și de a cere depărtarea acelor agenți şi im- 
piegaţi,. cari aii căutat să inșăle credința sa. i E 
i” Art,'220, Pentru ca să nu pâtă a se îndoi vreo dată de drep- 

“tatea lui, directorul trebue să cunâscă tâte greşelile, și tote pedep- 
sele date, pentru acesta guardienii sunt opriți cu totul să deaiori 
ce pedpsă căt de mică; dreptul de a pedepsi viind directorului nu 
pote fi delegat nimeni de a aplica 'pedepsa de la sine. Guardicnii 
se vor margini în imprejurăiă cari ar 'putea compromite ordinea și 
securitatea stabilimentului, să pue mâna pe culpabil şi săli ducă | 
1a intendentu care însciințâdă pe director. Al mentrele, pentru 
“greşeli mai pucin grave să mărginesc a însciința îndată pe inten- 
dente de este nevoie-saă ai raporta la rivisiile sale. 

Art. 221. In închisorile de pedepsă, ca şi în societate, infrân- 
gerile aii imprejurările lor îngreuetâre sati: micşurătore.  Ast-feliă, 
asprimea timpului, starea sanității condamnatului, - purtarea lui cea 

“obicinuită, moravurile "lui, sirguința lui la luzvu, -înfluenţa” ce: are 
intre tovarășii lui, numerul de ori de pedepse, şi în fine cererile
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de faciă a, disciplinei dupe duhul moral în cari se afla în închis6- 
re, sunt tot atâtea imprejurări de luat în consideraţiune şi: de a- 
pretiuit. E N Ei RI DCI II a - . , - ” ? 

Art, 222. Carcera « intunecâsă şi. solitariă este un mijloc es- 
trem de :pedepsă; Nu se va întrebuința de cât când tâte: alte pe- 

„depse sunt dovedite, prea slabe pentru supunerea Și intimidarea con- 
damnatului. Punerea în .carcerile intunecâse și obede vor fi păstrate 

- mai cu smă pentru fapte nemorale pentru fur, pentru fapte - de 
Yiolență și derebeliune, afară de urmaririle judeciitoresci, de este casti. 
„Art. 2283, Directorele e: datorii să dea, lămurire :tot. una in- 

spectorului general. de înfrângerile mai grave, şi de pedepsele date. 
„. „Artii 224. Directorele trebue. să aducă tot-odată un spirit de 

justiție și de prudenciă în otăririle pedepsilor, pe: cât şi în alege- 
rile sale de arestaţii cari sunt chiemați a îndeplini însărcinăre de 
calfă, de scriitori în serviciul laboratoriilor sai de vornicei ș.a.]. Ale- 
gerea sa se va opri asupra celor: cari ai avut o. îndelungată pur- 
tare pilduită ce meriti acestă, deosebire. Arestaţii, in 'stare de.re- 

„_ cidivă, vor fi cu desăvirşire escluşi de ori ce însărcinare. dând au- 
oritatea preste: cel lalți arestați. . :- e sii 
„Art. 225. O fie de moralitate statistică seva deschide fiâ- 

„căruia arestat de la intrarea lui, dupe (model - ) acâsta se ţine de 
instructor când este, de .preot în lipsă. 

„Distincțiunile căpătate de arestat precum și pedepsele meri- 
tate. vor fi înscrise pe acest Buletin. de statistica: morală. -: 

Art, 226. Tot ce s'a spus pînă acuma este de o potrivă apli- 
cabile şi pentru Penitenciariul de femei, a cărora paă va, fi făcut 
„de guardiene. femei; Intendentul, și directorele singur vor :putea in- 

„tra în închisorile lor, precum. şi pentru serviciul spiritual. preotul. 
Art, 227, Fiind că priveghicrea arestatelor este un ramii al 

serviciului închisorilor „cel mai 'gingașu, și cere o agerime şi. o mo- 
ralitate din partea agenţilor, mai mare încă de; cât . aceea ce este 
atât de ncapărată pentru .priveghierea arestaților, se. va întrebuința 
de preferință, persone; date la viața călugiirâscă, cari ar putea pu- 
ne în îudeplinirea îndatoririlor lor, devotamentul și abnegația, a pu- 
ternicei”. pietăți ce. a determinat în. ast-fel de persâne lepădarea 
lor de lume. ă i bă aa 

„9 & “Despre lucru şi organisațiunea hă, 

„___Art.:228, Lucrul este, din tâte mijlâcele, cel măi bun de cor- 
-Tejat Smenii' depravați, . de dat o altă direpțiune ideilor lor şi de 
„ai face să perdă obiceiurile lor.. cele. viți6se. Este de cea mal ma- 
Tre importanciă să se ocupe cât se:pâte mal mult arestaţii. Trebue 

isă se. caute.să li se inspire. dragostea lucrului puind '0. deosebire 
între tratamentul celor cari se 'dedaii și să sirguesc la, lucit şi în- 

“tre cel ce baranese asta, în trândăviă care i-a 'perdut. Cel dintâi 
să fie bine. priviţi şi mai bine tratați, adecă în plinul regim al în- 
chisorei, :celor-alți să li se. iea, parte din favorele tratamentului.-"
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“Art, 229. Este de dorit ca'să se iea pretutindeni mâsuri ca 
să 'se dea de. lucru arestaţilor, 'oră:care să fie dificaltățile, de .nu 

vor fi nici odată mai tari de cât stăruinţele impiegaților. Chiar și 
atunci când 'organisarca lucrului ar cere 6re-care cheltueli, la în- 

ceput, administrațiunea superidră nu se va opri înaintea onor ase- 

menea dificultăți. În trândăvie domnesce neordinea și licenția, nici 
'o policie nu este în stare de a se statornici. Ea este isvorul tu- 
tulor celor cari ai: populat închisârea. Ea. trebuesce lovită ca să 

„Jovesci în adevăr, și ca săiîndrepți. De aceea din tâte timpurile, 

alăturea cu închisârea s'a luat munca de basa pedepsei. Astădi , 

sistemul penitenciai, ped6psa. civilisaţiunei, o lea încă cu ore-care 

modificațiuni ca cel mai puternic reactiv morale, a căruia „efect es- 

te calculat să fie căința, pentru trecut, pedepsa suftetescă pe lân- 

'gă cea fisică, deprinderea cu ocupaţiunea, cu ordinea, cu câştigul 

legiuit și neprimejdios, adecă îndreptarea în pedâpsă. Trebue dar 

neapărat ca administrațiunea 'să iea măsuri seriose pentru ocupa- 

rea arestaților. e. - Da aa 

--+ “In casă când dificultățile seridse ar veni să impiedice organi- 
sarea unui lucru întins și complet; va pune-pe arestaţi să fabrice - 

obiectele necesarii pentru întreținerea lor; precum: pânda, cămeşi- 

de, sucmanele, ziăghi, cerpă. ș. a. IE 

__Axt, 230, Toţi arestaţii validi, fără de escepțiune proporționat 
cu: etatea puterea și secsul fie-căruia, vor fi supuși muncei. - 

„_ Administraţiunea stabilimentului nu va putea scuti: pe nici u- 

nul de la acâstă sarcină, sub nici un pretest. Cei cari vor fi re- 

cunoscuți în stare de a lucra, şi se vor 'refusa a, se supune nu li 

se va da de cât jumitate din porţia.lor otărită, şi chiar numai ma- 

Iaiii cu apă, pentru. cplcuşiii scândura golă şi; o cerpă. 
Osândiţii în etate de șâpte-deci de ani vor putea fi scutiți de 

muncă afară: numai dacă :ar.'ceze ci singuri. RE 
“Art, 281. 'Tote obiectele necesarii la întreținerea închisorilor 
'se vor lucra şi pregăti de către arestați. | 

l. Vor & Supuși la muncele următâre: . 
"1, Cefricorrecţionali, la munca pământului în plin câmp și la 

“meseriile relative la agricultură, precum: rotăria, butăria, teslăria, 

frângheria ș. a. | SI ta 
9, Cei în reclusiune vor fi supuși la munci mai pugin recre- 

ative, în întrul închisorei, prin laboratorii, precum: la târcerea, Iâ- 

nci, inului, cânipci, mătasci, la pregătirea lor şi la fabricarea: pân- 

dei, suemânului, cergelor, seârțelor, odenelor, frânghiilor, pălării- 

“lori de păslă, de paie, și la alte: lucruri “manufactoriale. La mese- 

“rii oscbite precum : eroitoria ; ciubotăria saii cismăria, stoleria, fe- 

“Tăria ş, & N3 ai | CI 

o Cu tote acestea de la gece pind la cinci-spre-dece din cei mai 
blângi cari aii dovedit o purtare bună și. supusă, se vor putea în- 
trebuința în 'serviciul economic pentru cultivarea. grădinilor de le- 

gume. - LIRI : a - | 

- Art,: 232. Criminalii: forsați, vor fi: supuși la “munci grele: a-



tât sub păment :căt și afară. 'În „mine la estragerea.; mineralelor: la. 
cariere de piatră, de piatră de vari, de ipsos, la cioplirea și pre- . 
gătirea lor, la pregătirea pământului și la fabricarea de cărămidi, - 
de 6le, la fabricat funii de teii, în uşine de topitorie de fer, de 
schije, de arama ș.a. : | | 

Art. 233. Când vre un arestat s'ar plânge de felul lucrului la : 
cari s'a rânduit ca peste puterile lui, directorul va, decide, „va lua, 
Sfatul medicului când va socoti, în a căruia revisie îl va trimite. 

Art. 234. Pentru tote meseriile arestaţi: se vor. Lisa în' voia 
lor săşi aleg. Însă un, arestat la reclusiune, înainte de a avea fa- . 
cultatea să'și aleni o meserie, va trebui să'și facă până la cel din; 
urmă an, pedâpsa în laboratoriuri de manufactură. Când ace- 
ste n'ar mai putea cuprinde lucrători cu 'folos, remân liber. 
a intra la meșerii, băgândui numai mai pe urmă, de se cer în. 
manufacturi. o ia 

Art. 235. Lucrul meseriilor pote, să se îndeplinâscă prin co- 
mande mici, saii prin întreprinderi de fabricanți de profesiune pen- 
tru câtimi otărite, dând materialul. Administrațiune:; aici nu va, lua ; 
parte activă de cât numal când ar găsi cereri ficse cu profit vădut., 
Și cu înaintire de bani. a 

Art. 236. Pentru manufacturi administraţia va lua un interes : 
activ, căci aici este atașat nu numai câștigul tot-d'auna, realisibil, 
dar și puterea dominătâriă a sistemului, care o să frângă corda ț6-: 
pănă a viciului, o să îndoâscă şi o să mie sumețţia înverșunată, o: 
se.domle și să imblândâscă naturalul sălbatic de fiii al codrului, 
o s&lii scobore la rândul celui de pe urmă bicisnic lucrător al mese- 
riilur sociale.. E puţin încă, și e forte mult; , regimul morale are , 

„bariera plecată, pote pătrunde şi isprăvi opera.. | d | 
Deci dacă antreprenorii nu se vor ivi, precum la început e - 

greit de asceptat în necunoscință încă în țâră de tot ce se pâte fa-'. 
ce cu arestații, lucru manufacturial se va, statornici și urma în regie, . 
„Art, 237: Tarife vor fisca pregiul fie-căruia obiect: lucrat, şi . 
fie-căria di de lucru pentru osebitele neserii. Aceste tarife vor fi 
încheiate de director împreună cu inspectorele stabilimentului; de 
se vor supune inspectorului generale, cari dinpreună cu inspecto- 
rele generale adjunt modifică, schimbă și le transmite Ministeriului, 
care modifică schimbă și le. aprobă. au 

Arţ. 238, La casii când s'ar îvi fabricanți întreprindători, saii |, 
antreprenori 'speculanți cari să vrele a se alcătui pentru furnitura 
lucrului sati; pentru cumpărarea productelor, el va înfacioşa, preciu- 
vile șale, şi dinpreună, directorele cu inspectorele, dupe lămuririle . 
ce vor lua de prin marcate, de prin locurile de fabrici ale obiec- | 
telor de cari este cestiunea, vor încheia un proces verbal, vor su- - 
pune totul prin un raport Ministeriului” şi Inspecţiunei, şi va ascep- 
ta aprobațiunea. : . Pa | | 

“Art. 239. În starea de facie a industriei, în țâră, a. pucinei . 
tendinți. industriale, în necunoscinţa deserirşită, chjar despre fol6- 
sele acestei ramure de industrie cu închisorile,. nu pote fi speran-



ci de concurenciă 'de năvălire a' capitalurilor, spre 'a'și' putea per- * 
mite. să vie 'cu. esigenciele' sale, să; prescrie "condiciuni, în in- : 
teresul securității serviciului, fără: ca, să aducă pedică, 'cari cât: 

"de mici, ar fi destule “de a 'discuragia pe pucinii ce vor. putza să : 
se găsescă a cata folos în lucrul arestaților. Cu tote aceste acâs- * 
tă atragere a capitalurilor private ar fi forte de dârit în privire că 
ar. da'mai multă întindere industriei închisorilor. De aceea tâtă re- 
gulamentarea,' și formalisarea a le' acestor intreprinderi, nu să--pâte - 
îndeplini, de odată, și va remâne pe mai târdiit a se adăogi către 
acesta. ' Acum 'alcătuiri 'de bună "voie pe base discutate și tpro- 
bate de administraţiunea superidră este singurul: mod prescris. Nu- 
maj inspectorele generale și inspectorele generale adjunt, sunt chie- 
maţi cu tâtă seriositatea Ia privighierea de 'aprâpe și sirguitâre ar 
supra tutor operațiunelor industriale; pe 'respunderea uiorală a, lo- : 
când Sar dovedi abusit de încredere din partea impiegaţilor admi- 
nistrativi, fără să fi denunciat. : ÎI a, 

Art: 240. Vor priveghiea şi stărui, 'cn cca inat “mare stricteță! 
la punerea în aplicațiane regulamentului. de comptabilitate' atingă- 
târe de industrie, vor cerceta cu neadormire! preciurile! curente ale 
materialurilor din t6te părțile, ale vângărilor esecutate de câtre an- “ 
treprenore, spre a putea reveni în anul viitorii asupră tarifelor și 
condițiunelor contractărilor, 'Tote mișcările în acâstă privință, -va 
şi trece prin cercetarea, desbaterea și lămurirea sa, și ast-feliă pre- 
Sintate Ministeriului. : . i Su e 

; * Nică: o nouă industrie nu se intruduce în întru fără încuviin- 
țarea, mministeriului, și dupe. raportul motivat al inspectorelui gens- * 
vale, care: otărasce întinderea și numărul lucrătorilor ce i să pâte 
da, și tarifa preciurilor. . DI 

Art, 241. Nică un adaos de lucrători, peste maximul însemnat de Ministeriii, nu se pâte să-se adaoge fără scirea şi încuviințarea lul. 
"Art. 242, Nici un Scăgiăment sai sporire la tarifă nu se va 

putea: face fără scirea şi. încuviințarea Ministeriului. i 
“La casii când: un antreprenoră: acușia, ar vrea pre costul săi | 

„Să întrepringă nisce încercări de introducere a nouă meșteșuzuri, ” 
directorul îi va lăsa facultatea, și va otări' ceiea ce va socoti de - cuviință pentru a se plăti arestaţilor, va însemna numărul ares- 
taților cu cari pâte face acestă încercare dupe întinderea operațiune- : 
lor el. În tâteprivirile aceste încercări nu: pot 'să se facă cu mai 
mulți Gmeni de cât 10, și în mai mult timp de cât 6 luni. 
„Art, 243, Nici o întreprindere manufaetoriale nu se va face, | 

dacă doritorul nu va oferi avantajul de a mări producţia: pe atâta 
pe cât: păgubeşte: guvernul cu tantum la suta ce e silit săi lase ' câștig. E Na a 

Art. 244, Nici o întreprindere nu se va face fără .de condiți- 
unea, daca este însărcinat de a procura materialul, sati de a ocupa 
un. număr de arestați, ca să dispăgubâscă pe stat de tâte dilele | 
perdute fără de lucru: din pricina sa. Aceste despăgubiri vor fi o- 
tărite de director în privirea, osebitelor împrejurări adevărate ce ar: 

4
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fi adus pedecile,: cari: ar putea, dacă “sunt casuri neatârnațe de el 
şi provenite de airea, să slăbâscă proporțiunele câștigului. Când 
acele împrejurări ar fi cause forțate de; sili: majoră (precum: cele - 
venite din bolire vărsaturi de ape ș.a.), el va putea fi scutit dacă: 
nu i Sar mal fi întemplat, de cât câte-va dile de nelucrare. . 

„Art. 245. În tot casul aceste despiigubiri. să pronuncic de di-: 
rector, dar nu se împlinesc de cât dupe aprobaţiunea Ministeriului .. 
unde directorul trimite decisiunea sa cu doveţile de'.scuse date 

„de antreprenore. . -.. aa i 
» Art, 246. Sub regie este facultativii inspectorului general de. 

a :autorisa încercări mici pentru întroducerea unci nouc' esploeta- 
țiuni, însă asemenea cheltucli din paragraful lucrului :nu pote trece 
peste suma de trei mii lei fără de încuviințarea Ministeriului. . 

Art, 247. T6tă trecerea de obiecte “fabricate de la'un stabili-. 
ment la ua altul de serviciul Guvernului se îndeplineşte prin des=:: 
păgubirea celui întâii dupe tarife. Seo deosebește: casul când ar fi» 
contractare, atunci se va urma condițiunilor. a 

„Art. 248. - Niciun amploiat a închisorei nu pâte întrebuinţa.«: 
vre un arestat pentru comptul.lui, sub oxă ce titlu. o: cir. 

: Art. 249. Partea trasă de arestaţi din câștigul prins, va fi: .-.: 
1. Pentru forsaţi /,j_ — 2. Pentru reclusionari 3/,, — 3.:Pen-: 

tru correcționali */,, — Pentru arestatele femei 7. i: 
Art. 250. Arestaţii cari. vor fi priimit încă o osindă vor pro-'i 

fita numai adecă: N a DI At II za 
1. Condamnații la muncele silnice, daca vor fi mat fost şi îna-.: 

inte osindiți la pedepsă aceştora nu vor mal căpăta de cât o decime. 
2. Condamnaţii la reclusiune, daca vor mai fi fost făcut o a-:: 

semenea osindă: nu vor mai căpăta de cât doue': decimă; daca .vor 
fi fost la muncele silnice, o decime. ie ARE 

3. Condamnaţii reclusionari daca vor mai fi fost. condamnați 
înainte la muneele silnice numai o (lecime, daca vor fi fost condam- : 
nai la reclusiune. două decimi, daca vor fi fost condamnați la co- - 
recțiune numai trei decimi (peste șese luni osenda corecțională). -; -:i 

Art. 251. Fie-care recidivă pentru aceeași osindă perde o de. : 
cime din dreptul muncei, și fie-care recidivă chiar la o osindă mai : 
mică pârtă o.de o potrivă perdere de folosii ca cum ar fi fost la : 
cea întiii, căci nu trebue să se: speculede asupra pedepsei; și în * 
privirea morală, tâte recedivele sunt de o potrivă culpabile, de out : 
ce gradii fie, cu:osînda dinții. o: e “ 

» Cu asemenea, scădămînt, pină la al treilea recidivă, in mun- 
cele prevădate perde tot dreptul de: părtășie, și. remăne la, indul- 
gența guvernului dovedind purtare "bună să' capete ceva drept gra- : 
tificație. ae Sit II Re E 
a Art. 252.: Opriri totale 'saăi parțiale vor : putea fi pronunțate.: 

de judeciul disciplinar asupra părții .cuvenite arestaților. - 
"1. Pentru înftingerea la regulile disciplinari. i 

- 2. Pentru t6tă stricăciunea comisă în obiectele arestatului din': 
negligență, rea întrebuințare şi înadinsi, -. m 

„t.
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"+18. Pentru păgubile de material sai. de luciu prini stricare, re-: 
sipire, și rea lucrare. 

4. Pentru neîndeplinirea -cislei otărită de muucă întrun timp . 
ficsat, din lenevire și rea, voință. - 

Câci de multe ori arestaţii provâcă prin greșieli şi pagube 
pedâpsa încarcerarel ca :să- scape de lucru. Oprirea nu "li scutește 

“de altă pedepsă. .::.. „si . Ci 

Art. 253. .Aceste opriti nu vor âvea, îndeplinire de cât dupe: 
încuviințarea Iuspectorului general, căruia directorele referâdă, ală- 
turindui un tablou de .tâte opririle, la finitul. lunei, (dupe modelul ). 

„Art. 254. Panii arestaţilor căstigați :în lucru. se împart în 
două, bani diponibili; pentru chieltuiala lui în întru şi bani în de-'. 
“posit păstraţi în reservă piiiă la eşirea lui. ui ! 

-: Obiectele de cari potu fi intrebuințaţi, partea de bani de: care' 
potu dispene în intrul închisorilor,'suntii: otărite: de asediamentul . 
disciplinar art...... a _ PI : 

Pentru modul remiterei banilor în; reservă după eşirea, lui, o 
ordonanță ministerială va regula, cum și:prin cine să i se dea și în 
ce modi, în prevedere ca să nu fie un modi de corupțiune pentru . 
divsul şi pentru societate, în durarea ei, să: deviie o armă prejudi- 
ci0să contra ei. e e 

Art: 255. .Moralisarea și proâtul. statului, drept o. justă: dis-. 
păgubire mică, cer împreună ca să se inboldâscă activitatea aresta- 
tului spre mai mare producțiune cu putinţa; deci. :se va otări oi: 
cislă, saii minimum de producțiuue într'o septimână, care va fi nij- 
locul: producțiunei cu. putință, luat întrun timp dat ca divident;:: ţ Y (ă, p 
Toţi cei ce vor lipsi la acesta, vor trage pedâpsa dispăgubiret pen- 
tru rest, dacă .nici un casit independent: de voinţa lor n'aii pricinu- 
it'o. Arestaţii se voi putea plânge “inspectorului general sati ia- - 
spectorului generăl adjunt, la, revisiunea lor, cari vor esamina și 
vor. îndrepta cisla, proporționând'o dupe putere, de este casii. 

Art. 256. Orele de lucru vor fi ficsate prin un program, de 
inspector general saii adjunt, în înțelegere cu directorulu și inspec- . 
torul stabilimentului. — Sera: în genere nu vor lucra, însă în casit 
de urgență, pentru de a putea, respunde la o cerere  avantajidsă şi : 
fără concurență saii pentru repararea unei "întărdieri neprevădute ;... 
directorul, pe .respunderea lui, va, prelungi: lucrul laboratotiului în - 
necesitate, pină la 9 ore sera, iarna, și vara pină la 10 :ore.. Însă . 
va câuta tot d'auna timpurile liniștite, .și măsuri de  privighieri e- 
nerslce. „ E ata - 

Art. 257, Invăţătura prin maistru „plătit de administraţiune - 
va, fi despăgubită de arestați,: de aceea, pe cât nu este - în. stare să 
producă fie-care, de cât obiecte eșite din mâna maistrului spre a 
li se areta, ei nu priimescii nimica asupra folosului producțiunii. 

Art, 2585. Din timpul când încep a lucra, însă tot încă sub 
poviițuirea maistrului, producţiunea fiind îmulţită, pentru încurajare 
şi stimulare, administrația va. presupune aprocsimativ timpul, tot d'a- 
una mal mult de cât mal puţin și 'lă va împărți în cinci părți:
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E RR AT În cea! întiiă a: cincea porțiune nu va priimi încă nimica. & «< 4 Ă 
i n a patra porțiune va primi a cincea din legiuită. a AJ 

În-a treia porțiune va priimi a patra din: legiuită, pe Ă 
În a doua vi, priimi a, treia. ” LI 1a93 
În cea de pe urmă porțiune va, trage jumătate din legiuită. : i 
Si apoi liberindu-se maistru va intra în întregul căstig. 

„Art. 209.:- Toţi acel arestaţi cari nu vor da de cât mână 
de ajutor, 'de întorsii, de învirtitii, de assediat, de pădit, nu li se . 
comptă (i lucrătâre.. Numai atunci trage -plata când din mâtnele 
lor ese o transformaţiune în formă. 'Pesătorul, torcătorul, boitorul. - 
Ș. a. sunt productori. i i au 

Art. 260, Toţi aceia, cari dati un ajutor înlesnitor pentru pro- : 
ducătorii, curăţindui și disposîndui materialul pînă în cea mai de 

"pe urmă espresiune a, sa, are drept de plată, şi dioa.sa e cotată ; 
in. tarifă, asupra quantității lepădate în folosul arestaților. 

Art. 261. La munca pămintului și la muncile silnice tot a-.. 
restatul. întrebuințat, e lucrător şi dioa se socotesce la țoți de o dă 
potrivi, eşiți pentru acel fel.de muncă. A | 

Art. 262. Afară de acestă, clasificațiune, dupe felul lucrărei, ': 
cari distinge în numele ci pe lucrători. Este o altă clasificațiune, 
dupe qualitatea producțiunei cari se distinge dupe comparațiune, 
şi val6rea: ce'i dă mai multă sai mai puțină bunătate a ei. - Ac6- 
stă- clasificațiune. inspectorul. cu maistru eu antreprenorul stabili- 
mentului o face pe base, oprite și cunoscute, pe osebirea preciuri- - 
lor statornicite prin tarife şi contracte, Sa o 

«Art. 268, :T6tă producţia eșită se esamină şi se clasifică şi a- 
poi “i: se așiadă prețul. “Un arestat de întiia clasă va fi scoborit 
la a doua sai a treia dacă producțiunea lui este de inferioritatea aceleea. - 

Art. 204.. Toţi arestați lucrători ali o livreti unde se înscrie - 
tote. operaţiunile” a depositului lor în daturi și luaturi (model) unde 
se trece la sfirșitul fie-căria septămâni, 'banil de trasi pe produc- : 
iune, cei opriţi, cei cheltuiţi, de către grefierul comptabil înain- 
tea lor: a 

"Art, 265. O f6e de producțiune sai de plată cu împărțirea ' 
în osebite isvâre' şi căi, precum s'a citat modelul (V. Art) va fi încheiată în tâtă sămbăta de inspectorele și trecută 'comptabilului 
spre încăsuire, înscriere în livrete și în condice. IN + 

-GAPITUL VL. 
Tratamentul fisicu. ! 

Ş. 1. Nutrimentul. 

Art. 266. Arestaţii vor căpăta, de două ori pe di demăncare, : 
vara, dimindța pe la 9, şi stra pe la patru; iarna, diminâţa pe la 10 și sâra po la 5ore. Vor minca împreună la masa comună, într'o: 
parte a localului otărită, pentru refectoriii, : 
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pu Art, 267, Li se vor da în. tâte. dilele malai, de ordinar, 
_: șpină.la, trei litre de făină de individ; câte odată pînă câte o oca, 

“" mai ales în postură mari, de făină de grâii, amestecată cu secară, 
    

"n: 2şi cu de ordă, curată și de bună cualitate. . Distribuţiunea malaiu- 
lui sait a păinei- se va face de două ori pe di, tot la fie care 
Measă. Ai NE i ! ! 

„Axt. 268. Arestaţii aii cinci dile pe septămină de: seci, și 
două nuniai grasse, afară de posturile prescrise de. religiune. lu 
Vilele grasse, li se va da carne, brăndă, lapte acru sait iaurtă, slă- 
nină de pore câte odată saii legumuri: pregătite cu untură. În tâte 

cele alte ile legume în borșii, saii dulci, bine împreunate și asse- - 
sonate. | | a 

Art. 289. În posturi, în dilele de came, peşce sărat, legu- 
muri dulci cu uleiii,: prune uscate cu păsat și cu oliii. 

Art, 270. Pentru fic-care individ se va da una litră carne, 
cel puțin odată pe septămină, brinqă cel puţin la două: septămini, 
câte: 50 de dramuri de individ, saii în locă,iaurtitori lapte acru câte 
75 dramuri. Spre variare stănină câte 50 dramuri de individii sai 
următârele pregătiri cu legumi, 

Pentru o sută, de arestați. E 
30 Oca cartofi cu 2 oca untură de porci sait i 
12 Oca fasole cu 6 oca slănină, trei dramuri piperiă sei pa- 

pica, de ajunsi, două oca, c6pă, sait 30—40 căpățini de verde cu 
atita cătime de untură sai slănină, pe cât se prescrie mal sus, as- 

sesonament 25 arde. | | 
Art. 271. Hrana de legume se va' compune de fasole,  ma- 

dăre, bobii, linte uscată sait verde, de cartofi, sfecle, morcovi, var- 
dă, napi, de râdichi de &rnă, ardeii, hrenii, câpă, pătrunjel ș. a. 
Aceste legumuri vor. fi combinate împreună la pregătirea mâncărei, 
tot Wauna cele mai hrănitâre cu cele mai puțin hrănitâre. Cele 
fainâse cu cele dulci, şi tot dauna bine assesonate cu legumuri iuți. 

Legumurile mai hrănitâre sunt în regimurile închisorel lintea, 
fasolea, magărea, bobul, cartofi; pe lingii acestea se vor putea a- 
diogi spre a se îmulţi partea hrănitâre a tractamentului, păsat, 
crupe, crișiză,. orqii urluit. 

Legumurile dulci mai puțin hrănitore,. sunt: morcovi, sfeclă 

țelină, napi şi vargă.. Ia A 
Legumurile de asesonement se compun: de câpă, ardei, pătrun- 

jel, hrean, ridichi. și tâte verdeţurile de vară, ce nu pot fi între- 
buințate de cât cu asesonement şi nici odată alcătui numai singur 
hrana, arestatului într'o qi. | 

Art. 272. De. legume în bobiţe precum fasolea, madărea ș, a. 
se va da de individ 75 dramuri, de cartofi jumătate oca, din legu- 
muri dulci, câte o litră; amestecate împreună în borșiii, în parte 
drâptă, din totele să vie câte o litră de individ. , 

Art. 273. Ca asesonamente, se vor întrebuința cât de mult 

și de desii.cu putință lucrurile .iuți, precum ridichile de iarnă, ce 
se pot da odată pe septămină, din când în când, la prind-de dimi-
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n6ță câte una ae: om, cu piine sai: : mălaiti' de acole, ardei, hrean, . 
cpă, cardama, pătrunjel ş. a. De tote aceste seva "căuta a 
se avea în provisie pe iarnă și vară, cu atîta mai mult că se pt 
cultiva în întrul, 

Art. 274. Închisârea e o stare, anormală , nu. numai pentru 
moralul omului dar și peatru fisicul 'seii, cari e supus la o îndoită 
reacțiune vătamătâre provenită din măhniciunea și abaterea sufletu- , 
lui, precum și 'din smintirea condiţianelor. traiului esteriorii (de » 
mișcare îndestul de aeru liberi și alte obstinenci). deci. pentru a- 
restatul închis, 'cari nu este condamnat la o: mârte! trăganaticii, ci 
la viață pedepsită; în întregime saii în parte, este o condițiune vi- .. 
tală regimul ' tractamentului fizicii, cari trebue să înlocuiască lipsu- 
rile vieţei ordinare, însă de altă parte hrana individului închis fiind 
condamnată la mărginire de principiul pedepsei, nu trebue: să „uite 
delinquentul osînda lui, nu trebue liberul :să invidiegde starea 'sa. 
Intwaceste două alternative chibduința administrațiunei va căuta, să 

„ împace stricteţa, legii cu necesitatea fisică, combinând în mici, dar 
nimerite proporţiuni, substanciele cele. hrămtâre cu cele mai pucin 
hrănitâre, spre variarea gustului (încă o condițiune higienică), Și a- 
ceste îmnpreunate cu substanțiile | cari înlesnesc mistuirea, respira- -. 
țiunea, circulațiunea sîngelui, precum legumurile iuți. Ast-fel va 
merita considerațiunea guvernului, pentru îngrijirea, sa, cari Var - 
scuti de a jăli vre o tristă stare sanitariă, a regreta cheltueli  su- 
plementarii provenite prin epidemii. Directorul în fine portă r&s- 
punderea tratamentului fisicii, ca pentru tte cele-lalte servicii, când :; 
sar dovedi că epidemiile ucigătâre provin din puțina. îngrijire a 
sa, pusă în acestă ramură de serviciii. Spre a nimeri se va -con- 
sulta tot dauna cu medicul stabilimentului. 

Art, 275. Nutrimentul condamnaților bolnavi se va face dupe 
cum se pomenesce în serviciul Sanitar Art. dupe regula ospita- --: 
lelor de sărmani liberi, sub comanda medicului, în mărginirea eco-: 
nomiei acelor ospitale. 

Art. 276. Arestaţii din închisorile de districte vor putea adu- 
ce 'hrana de din afară, fie de Ia rude n fie cari vor voi, din când 
În când să cumpere. e 

. 

Ş 2. Îmbrăciămintea. 

Art, 211. . Îbrărtimintea vă 6 compusă precum urmegă: 
„Pentru corecțională și reclusionari căte dot cămăși, doă pere- 

che ismene, trei perechi opinci, “una -pe fie-care anit. -Un sucman, 
ziăghe de ordinar sură, o pereche berneveci, nădragi de sucman Sur, 
şi un bonet de polițiă "de sucman sur cu vipişcă galbenă şi purtănd 
dinainte numărul arestatului, tâte aceste pentru duoi ani. 

Art. 278. Pentru forsați „ ca unii ce sunt destinați a lucra în 
fundul ocnei, unde usura albiturilor e grăbită: mai mult, vor avea 
în fie-care anii câte două Chămiişi, două perechi ismene. și patru o-
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pinci nuoi, şi cu cele vechi făcându-se încă un rind vor fi trei de - 
individ pentru schimb. . 

Un sucman, o perecbe de ițari, cu o căciulă cu vipiscă roșie. 
purtând numărul, de sveraan alb, la fie-care trei ani. 

Art. 279. Din cămăşile și ismenile vechi desființindu-se cele 
mai rupte, se vor cărpi cel puțin pe jumătate dim cele ale anului 

„trecut spre a se alcătui încă câte un rînd ca să fie pentru arestaţi | 
corecționali câte trei rîndint, și pentru forțați câte patru, din suc-: 
manele ziăghe și berneveci saii nădragi cei vechi, se vor face că- . 
ciulile' și se vor întări cele nouă căptușindu-le la sub-ţidre și la 
spate. 

Art. 280. Arestatele femei vor.avea pentru fic-care, 
1, Două chămăși. 
2. Două perechi de ciorapi sai călțuni. 
3. O rochie de anghină.. 
4. Un sucman. 

5. 0 pexeche de buşimachi saii iminci de piele în picidre. 
6. Un tulpan pentru. cap. : | 
Art. 281. Suemanul va fi pentru doui ani, cele-lalte se vor 

renoi în toți anii. | 
Art. 282. Condamnaţii corecționali din districte sunt în con- 

dițiunele îmbrăcămintei corecţionalilor centrali; preveniți! ce staii 
încă în judecată, vor păstra veșmintele lor, numai când ar lipsi cu 
desăvirșire şi nu ar avea mijl6ce de a își procura de la casele lor, * 

+ 

închis6rea le va procura. 

+8. 3. Mobiliarul dormitoriilor. 

Art. 283. Arestaţi se vor culca împreună în dormitorii co- 
muuc, în lipsă de închisori celularii, pe paturi soldățeşti, dormito- 

_riile vor fi cât se pâte mai întinse şi mai largi, locurile fie-căruia 
arestat vor fi despărțite prin scânduri, la înălțime de o palmă. 

At. 284. Fic-care arestat corecțional saii reclusionar va a- 
vea, o matrație de paie ncinseilată și un tufecii sub el, fic-care for-. 
sat o rogojină şi un tufecii, tufecurile și matraţile vor avea două 
fețe -pentru schimbi, şi vor servi pe doui ani, la început se vor 
face câte două. şi în viitor câte una, servind cele vechi la facerea 

celui alt schimbi. 
Art. 285, Fie-care arestat va avea câte o învelitâre pentru 

trei ani, cele vechi vor servi la căptuşirea celor nouă spre întărire. 
Art. 286. Între altele, dormitoriile vor avea pentru npte o 

measă jos, o cofă sai două pentru apă, o cană sait două de țincii, 
un lavoriii, un ștergaru de rînd și un aitul de schimbi, un piep- 
tene, o ladă pentru pus ciubărul de n6pte, o scuipătore. | 

„Ş. 4 Guarderoba și-mobiliarul, Iufirmerică. 

Art, 287. Fie-care bolnav va avea câte 4 cămăși de americă, |



un halat de pîndă în patru ițe,:o pereche. ciorapi de sucman, două 
scufiii albe de bunbac, o pereche papură, acestea în. fie care ană 
se vor putea re'noi, dupe trebuință. DR „a 

| „Art, 288. Fie-care bolnavă va avea un crevat de fier, o mă- 
„Suță alături, o tăbliță negră la cap, pe crevat un matraţiii de. paie 

“şi un tufecii cu îndoite feţe, 3 prostiri de pin(ă gr6să, o învelitâre 
de lină căptușită. - . o Me 

Axt. 289. Pentru fic-care pat un comariă, un castron, un 
“taler lat de țincii, o lingură și-o linguriţă de cositoru, o lingură 
de lemn. a a i 

Ş. 5. Serviciul curățeniet. 

Art. 290, Curăţenia, cea mai mare e prescrisă în tote părțile 
încăperii. În tâte dilele de două ori pe (i, se vor 'mătura dormi- 
toriile și sălele, şi odată pe di sâra laboratoriile, odată pe lună se vor 

.- spăla scăndurile, şi daca nu sunt boite, se vor da cu lut pe jos. 
Art. 291. De două ori pe qi cel puțin se va afuma în tote. 

părțile închisorei cu reșină, sait cu oțet dupe starea sanitară și 
prescrierea medicului, se va aerisi, iârna precum şi vara în vre- 
mea, dilei. - | 

„Art, 292. Arestaţii se vor'riîndui pe rînd din fie-care dormitoriii 
:pentru indeplinirea serviciului curățeniei, şi sunt respundlători de 
ea, de asemenea și prin laboratorii, calfa va avea eriji alle curăți, 
alle aerisi şi alle afuma.: î Ca 

Art. 293. Eşitorile vor fi de asemenea curățite de două ori 
pe qi de arestați 'rânduiți cu rândul, la eșitori, se va. practica, din 
gaură două coșiuri cari să se ardice cel puţin. de trei stinjini spre 
a resufla duhorea în sus. a 

„Art. 294.  Camerile tote se vor vărui de trei ori pe an, se 
vor practica morişce pe la ferestre, și se vor ține în bună stare, 

„* Art..:295. Toto vasele în serviciul dilei se vor spăla de dout 
oră ,: întiiii “ diminâța dupe  dejunu, şi apoi scra, tote vas-: 
sele în serviciul nopței odată pe di, pentru serviciul cuhnii pre- 
cum şi a curățirii vaselor, directorul va numi din. cei mai blindi, 
dar mai tineri cari vor avea ocupațiune constante, și răspundători 

„de stricăciunile, de lipsa, de: necurățenia obiectelor, pentru cari vor 
trage aspră pedepsă. Ia a e 
Art, 296: In tâtă săptămina 'se va. curăţi curtea, se va mă- 

tura, și va slobodi strinsurile de apă sai de gunoi ce ar putea să. 
se facă cu sapa, în canalurile -priucipale, ce se vor fi practicat, 

- dupe aședătura, fațadei curţel. 
„Art. 297. Se va feri, şi se va opri sub aspră pedâpsă tâtă 

scărnăvirea, aruncarea saii stringerea de gunoi, de posderii vege- 
tale, cari pot eşi din laboratorii şi care prin fermentare impestă acrul, 

tote se vor curăţi și se vor dasafară. 
Art. 298. De asemenea eşitorele se vor. curăţi în tot anul, 

de două ori pe an se va spăla, canalul, cari se va pădi pururea să
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stea bine acoperit, şi să nu se lase satur cari pote toboți du- 
hâre afară în apropierile închisorei. 

Art, 299. Albiturile sănstoșilor vor fi spălate î în totă septă- 
mîna un rnd, la ciuberii, și apoi :clătite bine în leşie și în apă 
rece, pentru aceste: şi pentru albiturile spitalului se va da săpun. 
Tote tufecurile și matrașile vor fi schimbate odată în trel luni, în 
paie și în față, t6te ltnăiile vor fi opărite de două ori pe an cu 
un crop clocotit. ..: 

Art. 300. “Tot arestatul + va fi dator să se. spele î în totă dimi- 
n6ța pe mâne și obrad, să se peptene pe cap, pentru neglijarea a- 
cestei curățenii va fi pedepsit cu mincarea, pe cel'ce seva vedea 
cu miinile lipâse se va condamna, la o qi de post cu mălaii, la a 
doua 6ră se va rândui la carceră pe 24 ore; de două ori pe lună 
arestați se vor rade, și odată în lună se vor tunde. . - . 

Art. 301. În tâtă septemina vara, tot arestatul va. lua căte 
„un dușiii, odată pe iearnă se vor scălda, toți cu apă caldă; bai de 
vară şi de iearnă, pentru acâsta va fi de rigore a se statormici în 
într u pentru Săniitoşi Și bolnavi. . 

"$. 6, încărca şi iluminarea. 

Art 302. Iarna în domnitorii se va face odată pe di, în n spre 
s6ră, foc, căldura odăi deșarte nu va trece peste 12 graduri nick 
“odată, în totă dimintța prin laboratorii, căldura camerei decise nu va 
trece peste 10 graduri, în acâstă măsură. a termometrului, directo- 

„rul va ficsa porțiunele de lemne, medicul va, fi consultat. -- 
' “Art. 303. Pentru cuhne se va face un singur cuptor unde 
“se va, practica patru cadane, două demincat, unu pentru spălat că- 

„ mășile, și al patrulea pentru curăţit vasele. 
” Art. 504. Încăldirea ospitalului va. fi regulată. de medicu, 0- 
spitalul va avea cuhnia cu laboratoriul seci de” o parte.. 

Art. 305. Toţi ampliaţii ati dreptla încăldire din întru închisori. 
Art. 306. ' Iluminarea se. va face în tâte 'dormitoriile închi- 

“sorei, oul cu lampe cu oliit, ori cu fotogenii, iluminarea cu lumi- 
mări de 'seii e: poprită,: cea! cu ulciă e mai „recomandată, ca cca mai 
puţin stricătore. _. ” 

Art.: 307. -T6tă curtea va, fi iluminată în tâte nopțile cu gazii, 
lumînările fiind un material mai iconomicu se.vor: păstra în Teservă 

““pentru lampe purtătore, cu cari guardieni s sunt siliţi să eassă nOp- 
tea, prin curte. 

" *OAPITUL VII 
| „Aşegnintul conptabilităţii caselor centrale: de pedepsă. 

"$, 1. Ahr ibuțiunca Inspector alui general. o 

Art 1. „ Inspectorul generale este ordozatorii secundar ASU- 
"Dra, cast. Statului, . - . a



“Art.:2. La 15 'ale' fie-căria: luni 'presintă un borderoii* (mo- 
del 9) de tote cheltuelile presupuse ; necesari pentru întreținerea 
stabilimentelor sub a sa diriguire, lămurind Area cheltuelilor . îm- 
părțite în articulele deschise în budget, numele stabilimentelor, nu- 
mele creditorilor saii persânelor ce se cuvin să priimâscă, distric- 
tul, ocolul, forulii fie-căriia. o e 

» Art. 3, Asupra tutulor paragrafurilor şi articulilor pentru cari 
va cere prin borderoul scii deschiderea unui noii: credit, va. presin- 

„ta piese justificative Ministeriului de Interne, pentru suma întregă 
a creditului cheltuit. : DI 

Art. 4. Nică un credit'nu " se va accorda daca n'a justifi- 
cat deplin pe cel trecut.  . ..... Aaaa E 

Ant. 5. Tâtă remășița din un credit trebue să fie vărsată 'ia- 
râș la casierii districtului, și copia dupe adeverinţa sa de priimire - 
va figura, între piesele justificative, spre închcerea creditului trecut. 

Art. 6. Însumarea, creditelor ce i star. deschide .nu va putea 
trece nici odată marginele articulilor respective ale budgetelor, de 
aceea el va presinta la finitul tri-lunici întiii, la jumătate de an, 
la a treia tri-lunie și la sfirșitul anului, pe lingă piesele justifica- 
tive, cu cererea nouelor credite, starea, cheltuelilor. vis-a-vis cu bud- 
getul, adică, creditele slobodite, sumele justificate, cele trecute în. 
economii, și sumele cuvenite dupe budet . pentru fie-care servicii 

„de întreținere (model 10), :: » Aa AR 
Art. 7. Nici o întârcere 'de fonduri de la adevărata, lor -meni- 

“re, prin budget, la o-alta, nu va putea, fi făcută, de cât în pute- 
rea unei autorisațiuni speciale a, Ministrului; provocată, de. Inspecto- 

- rele generale, : acâstă cerere va trebui să fie” justificată, de. urgență 
- Sati-de un folos vederat pentru Guvernii, fie acel folos în asigurarea 

unei economii pe viitoră, sai a unei producţiuni, - 

“-$ 2: Atribuțiumea' impiegaților în 'regia' econbinică. 

DIRECTORUL. | 

Art. 8. Acțiunea directorului se întinde asupra, tutulor părților ser: 
viciilor de regie, precum asupră tutulor celor alte ramuri administrative. 

Nică” o “măsură nu pote fi luată fără știrea. directorului și în- 
cuviințarea lu, ee. E ” 
„Art, 9, Correspondenţa și: lucrările 'atingiitâre de serviciul Te- 

„ gică vor fi făcute de director și sub-scrise de el. . - a 
Dupe propunerea 'economului și socotința inspectorului ,. el 0- 

tăraște numărul condamnaților cari vor putea fi întrebuințați la 0- 
sebitele servicii ale economiei, e ec 

Art. 10. Nici o plată din fie ori ce casă:nu: se va face fără 
ordonanța înscrisă a directorului, în mărginirile însemnate mai josii. 

"Art. 11;.Directorul.. esecută - sub. privighierea sa tâte lucrările 
“de reparaţiune saii de întreţinere a localurilor. Plata, acestor cheltucli 

şi a listelor lucrătorilor se face“de' comptabil 'pe ordonanciele Iul, . 

« 
„i
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* Art, 12. Directorul pâte face cheltueli d'a dreptul pînă la su- 
ma de 600 lei; pentru mai mari, se va supune. la prescrierile . de 
mal josăi. . . - 
Dc ea INSPECTORULE. 

Art. 13. Inspectorul în ceea ce privește regia, este însărcinat 
cu tâte lucrările atingătâre de laboratoriu şi de lucru arestaţilor, 

EL are grija ca dilele de lucru a le lucrătorilor și a. celor în 
invățetură să se constate în. tâtă dida cu esactitate. EI ține o' con- 
dică deosebită pentru contractările trecute cu antreprenori sait fa- 
bricanți, cu însemnarea, epochilor de furnitură a materialului, sait 
aridicărei producțiunei, sai de plată. Incheiă compturile fie-cărora ce da- 
toreste, şi le supure directorului care le sub-semnedă și le trimite da- 
tornicilor ca o somare: de aquitare. El.redijă foile de producţiune 
şi de plată cuvenită arestaților. EI ține comptabilitatea lucrului 
prescris mal de pante. | 

i ISTENDENTULĂ. - 

Art. 14. EL este specialmente. însărcinat cu inmagasinarea și cu 
păstrarea provisiilor de tot felul, cu . distribuirea nutrimentului și 
alte obiecte de consumație gilnică, cu tote cele ce privesce îmbră- 
cămintea, arestaţilor, cu spălarea albiturilor, conformându-se la re- 
gulile statornicite şi la ordinele ce'i ar putea da directorul. FI 
ține comptabilitatea, preserisă mal josii.. A E a 

Art. 15. Economul e însărcinat sub aprobaţiunea directorului, 
cu îngrijirea cumpărăturilor mărunte, ce. nu le: face nici odată el. 
singur, dar prin un guardian disponibil, de a vinde obiectele „ve- 
chi, saii afară de .trebuința închisorâi, cu publicitatea, pe din nain- 
tea poliție. 

Art. 16. Economul absent saii bolnav este, înlocuit în funcţiu- 
nele sale de cine va însemna directorul. 

p 
GREFIERUL COMPTABIL, 

Art, 17. Sumele puse în disposiţiunea directorului, sant mun- 
date de inspectorul general saii înlocuitorul lui, inspectorul general 
adjunt pe numele grefierului comptabil şi încăsuite de cl. IE 

"Art, 18. Tâte resturile, saii incăsuirile din vândarea obiecte- 
lor vechi se vor vărsa de către el în casa perceptoriului:seii casie- 
rului către care a fost mandat, sub luare de adeverinţă. 

Axt..19. EL plăteşte tote sumele ordonate de director, pe te- 
meiul pieselor justificative, sait autorisărilor de rigOre pentru sume 
mai “mari, prescrise mai departe. a 

„Art, 20. Tte sumele ce nu vor purta justificarea regulamenta- 
riă pot fi retusate de a fi. plătite de el pînă la desăvirșirea acelora. 
m, Art, 21. T6tă suma plătită fără de ordonanța directorului în- 
scrisu, rămâne -pe s6ma comptabilului. m
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„Ant; 22. Grefierul comptabil va, fi supus la o garanciă de trei sute galbeni, în fond al sei, saii al altuia valabil... 

NI .. 
$. 3. Despre. cumpărături. 

"Art. 23. Cumpărăturile pentru îndestularea osebitelor servicii a le întrețineri stabilimentului,. se: îndeplinesce sai ' prin contractări licitative în regulile prescrise prin regulamentul financiar public, Saii prin coritractări prin buna-învo6lă tăcută, de director, sati prin terguiri din piaţă, aprobate de director, și făcute de intendent, de inspector, dupe cum împregiurările și interesele bine-înţelese ale ser- viciului. ceru, | E „Art. 24. Tâtă cumpărătura care trece peste dece sait. cinci- spre-(lece mii lei, se face licitativ, afară când. numai Ministeriul ar decide al mintre, dupe un raport, al inspectorului general mo- tivat. 3 ă 
Art. 25. Cumpărăturile prin învoicle, sait târguirile făcute, în piațiă, cel puțin dupe cursurile curente, când nu trecu peste suma de 600 lei, sunt încuviințate și îndeplinite de director, care dă 1ă- murire de tâte inspectorului la trimiterea sumilor. De „Art. 26. Cumpărăturile cari se urcă, peste 600 lei, dar. cari „nu trec peste: 1500 let, vor fi contractate „Cadreptul - de. director, Cate va înscința numai pe ministeriii și pe inspectoru înainte de a .le aduce. întru împlinire, afară numai când inspectorul general saii inspectorul. general] adjunt le-ar încuviința find în faţa locului. . “Inspectorii generali vor încunoștiința pe, Ministeriă de apro- baţiunea lor, motivând fiul, n „Art. 27. Cumpărăturile contractate pentru furnituri co se urcă pete 1,500 lei. sai 3000 lei, dupe stabiliment, vor fi supuse Miniş- teriului, și nu se aduc în împlinire de cât dupe aprobarea, lui. Art. 28. In casuri când un contract nu va fi; fost -încuviințat de cât sub adăogirea unor. condițiuni, contracciit va sub-serie de desubtul acelor condițiuni de mulțumire și de priimire. Art. 29. Contractele de învoicl vor esprima, Liimurit şi curat. 1. Obiectul contractării. | | 2. Cantitaţile contractării. 

3. Termenile în cari furnitura, va, trebui să se. facă, - 4. Condiţiunile în care pot fi priimite, :5. Modul și epoca plăţii. E 6. Preciul. a i 
| 7. In fine îndatorirea pentru contraceiu de a priimi indărtt marfa și ao ridica, cu cheltuiala lui, dacă nu va, fi fost dati în con- diciunele contractului, | a | - IE 8. Chirtia timbru pe compta contracciulul. -. : „Art. 30. Se va Duitea, cere o cauțiune pentru tâte contractiile de.Gre-care importanță și de. Gre-care durată. :, Cantitatea, acestei cauțiuni, felul ci ș 

se realisese vor fi otărite prin contract. _ 

IRI 

u 

» 
] -. 

i epoca la care va, trebui să 

5
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Facultatea de a scuti de cauţiune e reservată Ministrului, care 
otăraşte dupe socotința inspectorului general. . 

Art. 31. In tâte contractele făcute se va coprinde, că ort-ce, 
contestatie. eșită din asemenea contracte, se va otări administrativ 
prin consiliit: de Ministri. i 

$. 4. Despre plata cheltuelelor. 

__ “Art. 32. Tâte furhiturile a cărora preciii trece peste - 1,500 lei 
saii 3,000 lei dupe stabilimente, sunt mandatate de inspectorul ge- 
neral, dupe înfățișarea contractelor, facturilor în buna-formă, sprijinite 

„de adeverinţa de priimirea furniturel de la intendent, și de un certifi- 
cat sai raport allu directorului că saii inmagasinat în bună-stare. 

„Art. 33. Precum se dice la Art. 18, cheltuelile care nu se 
urcă peste 1,500 lei sai 3,000 lei dupe stabilimente, sunt plătite 
de 'comptabilu stabilimentului, din banii puși în disposițiunea sa 

„pentru acâsta, şi dupe o ordonanciă prin înscris a directorului în- 
tovărăşit de piesele justificative. Ma 

___ Art. 34. Pentru plata cheltuelilor mai sus de 1,500: sai de 
3,000 lei, dupe stabilimente, se va face grefierului comptabil, dupe 
cererea directorului, și fără de justificare prealabilă, un avans jcare 
va fi otărit de trebuințele serviciului, dar care nu va putea trece 
peste 20,000 le... . . : . 

__ EA va justifica, întrebuințarea acestui avans în termenu de o lună. - 
„Art, 35. Pentru mandatarea acestei sumi, la 15 a fic-căria 

luni directorul pe lîngă cererea de 'avansare va trimite inspectoru- 
lui. general o listă de tote cheltuelile pre. „puse dupe csemplu lu- 
nelor trecute, şi pentru tote cele contractâte ce âre.de achitat, la 
diferitele persone, având îngrijire: de a însemna numele şi forul - 
contractarilor (model). - - . o 
„Art. 36. Pentru mărunte cheltueli,. directorele va putea de- 

 schide în capul lunei unii memorii de un credit pînă la 600 lei 
economului ja grafierulu comptabil, care credit va fi justificat prin 

fatură iscălite de vîngători priimitorii banilor pină într'o stptămână 
(model) și restul vărsat. a p „- 

$ 5. Despre magasinarea și păstrarea phovisiilor. 

Art. 37. Intendentul este responsabil despre cantităţile. şi păs- 
trarea bucatelor și provisiilor înmagasinate dupe regulă. 

EI iea tote măsurele însemnate de esperienţă Şi cele ce soco- 
teşte de cuviință pentru 'buna păstrare a provisiilor. 

Art. 38. Intendentul visitegă în fie-care di mmagasia, şi să în- 
credințesă că tâte sunt în buna stare. | : 

rt. 39. De câte ori găsește de cuviință directorul și inspec- 
torul fac o inspecțiune la tote magasinele, cel puțin neapărat odată 
pe lună directorul le visitesă, şi inspectorul la, cinci-spre-dece dile. 

“Vor fi tot-d'auna făcute înaintea intendentului care se va su-



pune Ja t6te cererile acestor funcționari însărcinați, .cu ; visitarea. 
Art. 40. Provisiile vor fi tot-d'auna aşa aşedate ca, să fie ori. 

când lesne de verificat . cualitatea :lor, și aprocsimativ. cel puţin 
cantitățile. Aa | a | 
„-„ Art, 41. Pentru obiectele de consumaţie, precum făină, piine, 
carne, legumuri șcl., distribuțiunea se face dupe uh ordin sai bn- 
letin de distribuțiune făcut de greficri, și sub-semnat de director. 

"Acest buletin va însemna numărul : arestaților. validi şi bol- 
navi, pentru cari distribuția o să se, facă, di cantitățile de slovogit 
dupe regulamentul închisoret. Sa e 

- Buletinul pentru bolnavi va fi avisat de medic ca conform 
prescrierilor sale; distribuțiunea slobodită şi priimită , sub.nici un 
pretecst intendentul nu va putea să se depărtede de acest buletin, 
să schimbe disposițiunea lui, fără o altă. preseriere a. directorului. 
„Art, 42. O tarifă redigeată de inspectorul general, pe soco- 

tința directorului, şi dupe cele regulate și de acesta, va otări canti- 
tățile tutulor provisiunilor în tâte combinațiunele: găsite de cuviință, 
care visată de inspectorul general şi comunicată, Ministeriului va ser- 
vi de basa distribuțiunei. O n. 

Art. 43. Directorul odată. pe septămină se va încredința în- 
suși despre cantitățile slobogite, cercetind pe arestați 'de servicii 

„la cubnie; „ ea a A DIR 
mu Art, 44, Tote obiectele mobiliare de . îmbrăcăminte Şi.de di- 
verse servicii, vor fi aședate pe un inventarii dupe articuli, nici un 
obiect nu se-va, putea desființa de căt dupe” esaminarea. lui. de. di- 
rector, și dupe un buletin de desființare slobogit de el... -: 

- $ 6. Despre comptabilitatea de ținut pentru. casa Statului. î 

| enmiăRUL, COMPARI, 

„Art, 45. Pentru tote priimirile în contra Statului  grefierul - 
comptabil va ţine o condică cu tulpină, din cari la priimire va slo- 
bodi adeverinţa ce va da-o priimitorului (model i, 

„. Art. 46. Pentru t6te cheltuelile. făcute în compta, stabilimen-: 
tului, el va ţine o condică dilnică, unde vor. .fi. înscrise. pe' rând 
cum se plătesc. . - | DI E 

Art, 47. Va ţine o condică cu împărțirea în venituri și chel. 
tueli (model ). Si | RE o 

" Art. 48. Veniturile în compta Statului sunt: 
1. Banii remași de la arestaţi morţi. | 
2. Banii prinşi din. vindarea, lucrurilor arestaţilor Morți. 

“8. Sumele date în 'disposiţia directorului pentru întreținerea 
arestului. i E | RE 

4. Banil opriţi din 16fa custodilor. | , | 
su 5, Banii opriti din avutul axestaților pentru pedepsă sai pen- 
tru stricăciuni. a i Sa 

6. Priimirile înt&mplătre. . 1



R 
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Eşirile din casa Statului sunt: 
1, Cheltuelile pentru îndestularea închisorii. i 

2. Vărsarea în casa Statului a remășițelor din banii priimiți 
de la fiscă. | - a 

3. Vârsarea în casa, casierului districtului a priimirilor efec- 

tmate în stabiliment. -. ? 
4. Cheltuelele întămplătâre. 
Cheltuelele pentru întreținere, pe ac6 

părțite în serviciile îndestulării. | 
istru pentru tote mandatele şi piesele 

stă condică, vor fi îm- 

Art. 49. Va ţine un regis 
justificative (model ). | | 

Art. 50.. Afară de'acâsta, o condică de partigi, unde fie-care 

contracciu sai: furnisor obicinuit va avea comptul seii deschis în 

daturi şi luatură (model ): - 
Art. 51. Grefierul comptabil va ţine afară de aceste condici, 

tâte cele cari le va rîndui. inspectorul general și directorul pentru 

înlesnirea limuririlor. : 

INTENDENTUL, 

Art. 52.: Nică un obiect de ori ce natură ar fi și de ori.ce 
valâre, nu va putea fi priimit de intendent pentru serviciul stabi- 

limentului, fără casă nu?l trâcă: în registru cu tulpină ,. din cari 

dislipeşte adeverinta (model. ). SE 

“Art, 53. Economul va ține un registru curent, unde 'în' tote 

gilele va trece de la olaltă tote -priimirile ce va face de ori ce fire 

în fie-care lună cu însemnarea, preciului, sumei plătite, și de remă- 

șițele de plătit (model ). o 
Art. 54. EL ţine un registru jurnal de intrări și eșiri din ma- 

gazie, împărțit întratitea colâne câte articole vor fi (modei ). 

| Art. 55. La sfirșitul fie-căria septemăni în sumeză tote a- 
ceste col6ne, și trece totalurile lor intro condică numită condica 

magaziei, deschisă în partadi pentru fie-care obiect şi purtănd nu- 

mărul condicei cu tulpină, fața registrului jurnal, preciul cumpără- 

“turei, intrările, eşirile, remăşiţele, val6rea remășiţelor (model ). 

Art. 56. Un registru pentru buletinele qilnice, cu aretarea 

numerului arestaților, provisiilor distribuite și valârea totală, a. lor 
(model Dc ERE pi ț 

j î $. 7: Comptabilitatea. 

„-Cască depositelor. 

GREFIERU COMPTABIL., 

Art. 57. Ori ce sumă depusă în comptul arestaţilor o va 
trece înto condică cu tulpină, de unde rupe adeverinţa și o dă 
trădătorului sumei (rnodel ).. Se Ia
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Art, 58. .Un registru jurnal pentru cheltuelele fiicute în comp-. 
tul arestaților (model ). 

Art. 59, O condică împărțită în priimiri şi cheltueli (model ). 
Priimirile în compta arestaţilor sunt: : : » 
1. Banii priimiți ca plata lucrului. 
2. Banii priimiţi de la familie, -. 
3. Banii depuși de arestat la intrare. ... -.. .. : 

"4.. Bani proveniţi din vingarea; obiectelor .ce li: se vor fi per- 
mis să vindă. ? i 

5. Priimiri înt&mplătâre. 
Cheltuelile sunt: : . . 
1. Depositul întors arestaţilor dupe eliberarea lor. ...: 
2. Cheltuelele făcute pentru ci în întru. 
3. Banii trimiși la familie de arestați. a 
4. Opririle făcute pentru despăgubiri. i 
5. Trecerea avutului celor morți prin vărsare în casa Statului, 
6. Banii restituiţi la familiile morților, dupe încuviințarea Mi-. 

nisteriului. i 
Art: 60. Va, mal ține înciio condică de partidă unde fie-care 

arestat va avea comptul seii, corespundătâre cu livretul sei, cu ha- 
betul în depositii, habetul în disponibilitate, şi cu debetul contrac- 
tat (model ). e | A | 

„Art, 61. Fie-care arestat va avea lwretul lui în care. se va 
înserie și încheia, socotâla la fie-care sfirşit de ceptemănă, dupe fo- 
ile de producțiune (model ).* DE e a 
„Art. 62. Nici o. cheltueală în comptul arestatului nu se va 

putea, face de cât dupe cererea lui și încuviințarea directorului, nici 
o plată nu se face de grefier comptabil de cât pe temeiul unei 
ordonanțe de plată a directorului, de asemenea la eșire restul ba- 
mlor disponibili îl dă în mină dupe o ordonanță de plată, sub care 
arestatul sub-scrie de priimire, (model -). IN 

Art. 63. Pentru remiterea depositului dupe eliberare, o or- 
donanță ministerială, va regula modul cu rânduiala de mat sus, la 
forul locuinței eliberotului, o e | 

Art. 64. Lucrurile arestaţilor vor fi înscrise într'o. condicii 
unde la catagrafiere, . pentru esactitatea; acelor în condică, arestatul 
sub-scrie, şi la priimirea lor iarăși sub-serie (model .). | 

„Art. 65. Banii disponibili și lucrurile rămase de la un ares- 
tat mort, se vor aduce la cunoștința Ministeriului, cari va publica că în termenul de un an şi o di cei cu dreptul de moștenire să se 
înfăţişede cu doveţile cuvenite. ca să l se remită avutul itemas. 

Art, 66. Daca în termenul prescris nimeni nu se va fi înfă- 
șat, banii sunt versați în casa Statului, dupe o autorisare a Mini- 
steriului, și lucrurile se vor păstra în favorea arestaţilor eliberați, 
cari maii hainele trebuincidse. să , 

„Art, 67. În avutul arestaţilor. nu se pâte -coprinde depositul păstrat pentru eliberarea lui, acâsta este o. indulgență, o - înlesnire 
a guvernului pentru pers6na, arestatului; deci dupe mârtea lui a-
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cest deposit se îneăsuește în casa Statului, înşeiinţindu pe Ministeriă. 

"s 8. Despre comptite aboratoriilor.. 

Art. 68. “Comptabilul țingii 
1. Condica cu tulpină bentru priimirile de ban 

"9. Condica jurnal de cheltueli. : . :. :: 
3. O condică de partid pentru contractari, 
Tnspectorul ține următorele: 
“Art. 69. 1. condica, de contractări. 

2. Condica, de partiqi pentru lucrători. : 
3. Condica de producțiune dilnică de fie-care laboratoriii. 

"4. Condica de venituri şi 'cheltueli la, fie-care laboratoriii. 
- 5, Condica de mișcarea materialului în fie-care laboratoriiă, 

cu intrările și eșirile împărțite în atita rubrici câte articule de 
material primarii sunt. - 

6. Un inventar de îinstramente cu valârea lor. 
: Art. 70.  Economul sati intendentul ține o condică mare pen- 

tru materialul primar. în magazie, cu intrări şi eșiri, unde fie-care 

articul de material sait de producțiune își are deschisă partida. 
Art. 71. O condică cu tulpină pentru tâte cbiectele pentru 

laboratorii :saii de.]a laboratorii intrate în păstrarea magaziel. 
Art.:72. Un inventariii de instrument cu valorea: Tor. 

. Art. 73. “Tâte contractările și cumpărăturile se facii în . 20n- 
formitatea disposițiunilor de la $. 

Art, 74. La, finitul fie-căria septemăni Inspectorul dupe con- 

dica'sa de producțiune, încheie o foae de producţiune (model - ) o 
listă nominală de arestaţi. cărora li se împarte acestă, plată, şi le 
trece comtabilului ca'pe temeiul lor să transcrie în condică şi să 
opereze transversarea sumei cuvenitii de la casa Jucrului la - casa 
depositelor, “ E 

| ş 9  Comptadilitatea Statistică. 

“Art, 75, . Grefierulu ține: 
1. Condica de încarcerare. 

„2, Condica; matriculă. Mu 
3. Condica de eşiți. 
4. Condica de morţi. 

„5. Condica, alfabetică, o i] 
“At. 76. Intendentul ţine: 
"1. Condica cu împărțirea arestaţilor p prin districte, 
9, Condica qilnică de starea şi mişcat ea popolației, a: sănă- 

“toșilor şi a bolnavilor. 
Art, 77. Inspectorul ţine o condică' de mișcarea popolaţiei 

în lucru atât prin laboratorii cât şi în serviciul economic: 
a
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Ş. 10. Despre. sumă, piese justificative şi. osebite Staturi. 

: ECOXOMUL. | 

"Art. 78. Economul e îndatorit a stringe şi a preşinta urmă- 
târele piese. justificative. La priimirea obiectelor, provisiilor sait 
materialului încheie ..o fatură saii memorii: (model -) sub iscălitura 
neguciătorului de furnitură și certificarea sa; tâtă fatura care trece 
peste 600 lei trebue să fie întovărășită. de un contract, tâtă fatura, | 
ce trece peste 1,500 sati 3,000 lei va fi întovărăşită şi de .copie 
dupe autorisarea, Ministeriului saii a; Inspectorului general. -tâtă fa- 
tura care trece -peste 10,000 sait 15,000. lei. va purta alăturea con- 
tractul și:foaia. licitației... - 

Pe liugă aceste. fatura de. tâte obiectele și tot materialul ară- 
tat ca prădatii de: furnisorii, va „fi încredințată de înmagazina= 

„rea, și priimire pe s6mă,.prin adeverințele deslipite' din condica, cu - 
tulpină și alăturate către fatura ce deschide creanța pentru dinsele. 

Art. 79. Fatura pentru mat mult de 10,000 saii 15,000 lei, când 
contractarea ar fi fost prin învojală, va purta alăturea autorisarea 
Ministeriului, ce;scutesce cumpărătura de licitaţie, şi apoi aprobarea 
cumpărăturei. . E a 

Art. 80. Aceste piese justificative se presintă de 'econom în 
măsura cum se statornicesc directorului, pentru cumpărăturile prin- - 
cipale, cu un' raport -lămurindu'i starea furniturei și espunând obser- 
vațiunele, sale. 
„Art. 81. La, fie-care 15-a lunei intendentul presintă 'directo- 

rului. un dublu buletin de starea magazie (nodal). 
Art. 82. La fie-care 15 dile pe lingă buletinul de' starea 

„ magazici presintă un borderoii despre cheltuelile presupuse de tie- 
buință pe luna viitâre, și de tâte creanțele ce. vor fi de achitat în 
acâstă lună (model ). ni 
„Art, 83. La fie-care -sfirşit de lună presintă directorului o . 
copie întocmai de pe registrul seii' curent în luna (model dupe 
cel prescris la punctul ).:: -. :.. i | 

„Art. 84. La sfirșitul fie-căria 'tri-luni o dublă stare de ma- 
gazie dupe modelul de mai sus, şi alătură spre verificarea, eşiri- 
lor tâte bueletinele de hrană şi de: eliberare din magazie cu un 
estract de ele (model ),: grupeadă buletinele pe ' septemină, şi tre- . 
ce însumarea lor în estract, în conformitate cu. condica. jurnal. In- 
Specțiunea. verifică şi trimite buletinele la control... | 

Art. 85. La sfirșitul. fic-căria tri-luni presintă un inventariă. 
cu intrările și eșirile, - intrările esvorimînd No. condicet cu. tulpină 
şi a faturei pe lingă .care a trecut, eșirile arătând No. buletinelor 
de desființare pe care în alăturare le presintă (model ). . :: 

- GREFIERUL COMPTABIL. 

- Art. 86 —. Grefierul  Comptabil e datoriii să justifice avansu-
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rile fie:căruia mandat cătie cassierul care i-la plătit, în termen de 
o lună. 

Art. 87 — El primeşte. piesele justificative de la indendent, 
contracte, autorisări, fatui, adiverințe de priimiri 'pe s6mâ, trage 
copie de pe tâte,: verifică pe ale' autorisărilor și contractelor de în- 
tocmai, pune :să iscălâscă” faturile ast-fel.. duble la: priimirea bani- 
lor, pe negucitori,: copia adiverinței 'de priimire' de' intendent: le 
trece în câte un. borderoi deosebit, trimite impreună! cu remășița 

- asupra mandatului, la 'casa, către care a fost rânduit, care i: slo 6- 
de, și alătură adiverincia de incăsuitea restului, | 

Axt.. 88: Casierul. îi va înapoia un 'borderoii cu- un rând de 
piese justificative, certificând sub acel borderoii priimirea tutulor 

"pieselor aretate şi remăşiţa de bani. . 
Art. 89;— “Comptabilul la, finitul fie-căria luni, pînă la cinci- 

spre-dece a lunel viitore. nesmintit trimite borderoul cu tâte pie- 
sele lui justificative, şi ordonanciele de plată a directorului, către 
fie-care fatură, inspecțiuncă! 'generale spre justificarea mandatului ce 
ai priimit. “Ordonaneile directorului și-le“ „Primește indrept dupe 
esaminare. 

Art. 90, -— Cele insemnate mai sus privesc aquitările și chel- 
tuclile facultative directorului; pentru t6te cele alte mai sus de cât 
1;500 sai 3,000 lei, el le priimesce de la econom sait intendent, 
le dubliază, le înscrie în îndoit borderoi, și le trimite așia ca pînă 
la 15 a lunei să ajunsă la Inspecțiunea' generală, care mandatâsi 
pe furnișori a, priimi plata “la, o casă de pereeptiune a districtului. 
Comptabilul 'care le plăteşte îi pune să: iscălâscă  faturile de aqui- 
tare. Grefierul comptabil priimeşte unul din borderouri sub certi- 
ficarea casierului cu piesele lui justificative. pe cari la sfârşitul lu- 
nci le alătură către cele alte si le trimite inspecțiunii. 

"Art, 91—. La finitul fie-căria luni, el mat trimite: 
1. Ui buletin de case. -. 
2. 0 listă de intraţi, una de eșiți, alta de morți. la Ministeriu 

(model '). i, i 
3. Un tabloi de mişcarea.  populațiunet la Ministeriul de Interne. 
4: Un tabloit statistic la finitul fie-căria -tri-luni. (model ). 

'5. La finitul anului un bultetin general de case, cu un tabloii 
de venituri şi. cheltueli împărțite pe isvor și case dupe condice 

- (model ). 
"In fine tâte limuririle ce Î- se vor putea. cere. de Ministru sati 

de Inspector, , i 
„Ant, 92—85. Pentru casa arestaţilor, el stabileşte faturi de 

o potrivă ca şi pentru casa Statului, însă acestea pentru cheltuelile 
din: banii: disponibili spre: verificarea creditelor, ce i se vor putea 
deschide de directore: dupe cererea arestatului. 

„Art, 93—S6. Spre. verificarea banilor trimiși sai vestituiți 
familiei, el va pune să iscălescă pe primitorul banilor, care trebue 
să fie şi mandatarul, sub mandatul de plată slobodit de directore, şi 

„de arestat; Când va fi: de trimis prin postă, ordonancia va purta,



numele și iscălitura ducătorului,- care va, depune, la intrare ordonan- cia la grefă în alăturare cu adeverincia de priimire a espediţiei postale. - Restituirile de banii morților la familie vor fi intovărășite de dovedile de inrudire înfăcişate, pe temeiul cărora s'a eliberat. Art. 94—87. . Eşirile pentru dispăgubire vor fi regulate dupe o ordonancie a directorului pe lângă care se alătură piesele justi- ficative, sati pentru de a fi vărsate în casa Statului, sai pentru de a fi slobodite la persânele păgubașe. In cel diuâinte cât Și în . cel din urmă casii, assemenea ordonaneie se justifică: 
1. Cu estractul tutulor acelor opriri pentru pedepse discipli- narii saii dispăgubiri cari tuebue să pârte încuviințarea inspectorn= lui generale, saii inspectorului general-adjunt. Ei i „ 2. Procesul-verbal (copie) ali închierei judeciului disciplinar care le-aii pronunciat, lipit către fie-care ordonanciă. 
3, Iscălitura. persânei păgubaşe de priimire, 'sait adiverinția, perceptorului de vărsare în 'casa, lui. , , i Art. 95—88.. La, finitul fie-căria luni, trimite un bulletin de casă, cu tâte piesele justificative, cuprinse în un borderoii, ' sub observațiunea Inspectorului generale, care esamină, verifică, bor- deroul şi "li: înapoeşte greficrului. Ministeriul de interne "va cere când va socoti de cuviință la verificarea, sa, dosariul casei de- positelor. Da Că 

"Art. 96 — La fie-care trei luni trimite o listă nominală de avutul arestaților, pe lângă cea de mai sus (model ). 
Art. 97 — La, fie-care 15 dile a lunei, trimite Ministeriului şi inspectorului, un buletin de osebitele primiri realisate în luna trecută în casa stabilimentului. Ministeriul autorisă. v&rsarea, în casa Statului, și însciințâdă pe Ministeriul de finance dupe care urmând, iea adeverinţa de priimire de la perceptoriii, și o presintă în copie:pe lîngă cele alte borderouri în sprijinul buletinului de „casă, la initul lunei, trimesu inspectorului general. . -.: Art, 98 — Eșirile din casa lucrului se verifică: : 1. Cele pentru plata arestaților cu foile de producțiune şi li- stele de plată, alăturarea cu adiverințele rupte din condica cu tul- pină a casei arestaților. ă 

2. Pentru plata de material prin: faturi și. contracte ca mai Sus, acărora plată să fiă ordonată de unul din inspectorii gencrali.. 
Aceste. piese pe "lângă un bulletin. de câse, se. comunică la, finitul fie-căria luni, inspectorului generale, care! dupe: ce .le verifică inapoeşte piesele justificative. | | DR a a 

ÎNSPECTORULU, 

Art, 99. Inspectorulu 'stabilimentului trimite la - sfârşitul fie- 
călia. luni: - PRR Si ae A i 

1. Un tabloii de producția industrială : (model ). „i 2. Un bulletin de starea magaziei cu tote mişcările Și opera- 
țiunele (model):
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3. O listă de obiecte vândute (model. ). e 

4. Un. bulletin de casse cu aretarea. veniturilor din fie-care 

laboratoriă, și cheltuelile pentru fie-care. | | 

-Art..100—. La sfârşitul fie-căria septămâni, .cel mult închie o 

foie de praducţiune, şi o listă de plată. nominălă pe: care. o trece 

comptabilului spre încăsuire și plată. | 

sf 

DIRECTORELE,  * 

- Art, 101—94. Primeşte piesele justificative: de la intendent, le 

_ esaminze, de sunt în forma și sub iscăliturile cuvenite, le verifică 

„și le adverește. Ordonă plata pentru cele din ele ce pâte: plăti -de 
dreptul, şi le încredințâsă t6te comptabilului spre regularea lor. . - 

Art, 102—95. La finitul fie-căria luni trimite spre justificare 

mandatelor plătite, piesele justificative în dublu, casierului sai per- 

ceptorului. . o, ai 
Axt..103—96. Pină la 15 a lunei viitore trebue neapărat să 

trimită: a : - E 
1, Lista, cheltuelilor -trebuiaci6se pe luna viitore.. 
2. Starea Magaziei, ie . „. e 

“3, Estractul de pe registrul curent de la magazie. 

„4, Buletinurile osebitelor casse, sprijinite cu borderourile şi 

piesele justificative a cheltuelilor.  - : | 
".5. Un estract despre banii de oprit din avutul. arestaţilor sub. 

titlu de pedâpsă. . - a Ea 
_--- 6, Un estract de otăririle date de el în pretoriul disciplinar. 

7. Un. raport de starea închisorii.: A . 

La Ministeriu la fie-care lună—trei-luni, trimite: : 

„1. Un raport de starea, inchisoril cu osebitele staturi statistice.- 
„2. La cinci-spre-gece a lunei buletin de osebitele venituri. - . 
3. La sferşitul anului cu osebitele staturi, statistice, de casse 

şi de magasie, un raport general asupra tutulor serviciilor. : 

„ 1NSPEOTORELE GENERALE, 

Art. 104—97. Pentru justificarea creditelor ce-i s'aii acordat 
sub-borderouri generale, presentă piesele justificative primite de la 

direcțiunea stabilimentelor, și apoi cere deschiderea unor alte cre- 
dite asupra anticulilor necesarii. DE 

Art. 105—98. Tâti, deschiderea unul noii credit pe luna vii- 

târe se va face în rânduiala prescrisă mal sus deel, pînă la 20ale 

lunei. La finitul tri-luniet presintă tabloii recapitulativ de tote cre- 

ditele şi justificările făcute de 1a începutulă anului. Acestă stare este 

imperțită: dupe paragrafurile şi articulile budgetului, şi: dublu, spre 

a se putea trimite de Ministeriul de Interne, unul asemenea Mivis- 

teriul de Financie sait la control a 
Art. 106—99. La finitul anului presintă raport generale asu- 

pra tutulor serviciilor, în alăturare cu tâte tablourile statistise, de
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casse de magasie și de producţiune, estractele tablourilor ce i stai 
comunicat la aseminea epocă de la, stabilimente. - 

Art. 107—100. Inspectorulu generale-adjuut, trebue să presin=. 
te Ministeriului și inspectorelui generale, cel puțin odată în tri- 
lunie un raport de revisie la stabilimente, asupra tutulor serviciilor 
cu tote stările în tablouri, de case, 'de .magasie, de statistică, de 
producție, și statul amploiaților, a guardianilor cu purtarea lor, cu 
sumele oprite din lefele lor drept pedâpsă. . O... 

Art. 108 EI inlocueşte în tâte pe inspectorul generale în lip- 
sa Sa sati la tact; saii în revisie la osebitele administrațiuni, afară. 
de incuvinţările de contractări peste suma de '1,500 sai 3,000 lei, 
ce se. cuvin numai inspectorului generale. o 

$ 10. Comptabilitatea caselor de areste de prin districte, | 

Art. 109. Prefectul este ordonator. secundar a.. arestului dis- 
trictului săi și supus la indatoririle ordonatorului secundar a Pe- 
nitenciarilor. | 

Art. 110. Luli se cuvin tâte facultățile pe regie de cari dis- 
pune inspectorelui generale pentru cassele centrale. Na 

„Art. 111. Lut i se cuvine tâtă autoritate prescrisă pentru di- - 
rectore la casele centrale.., -.. ... i 

Art. 112. Ingrijitoriul arestului de district este în tâte în- 
datoririle” prescrise interdentului pentru regie, cu deosibire: 

1. Ţine Registrele de incarcerare prescris la Art ..., - 
:2. Dă la fie-care sfârşit de septămână relația, de starea dilnică a 

popolației de pe condica stărei dilnice. - . Ia De 
„8. Presintă piesele sale justificative. pentru cheltuelile mărunte 

şi curente, pentru cari îi deschide credit prefectul, la casa, distric- 
tului, la sfirșitul fie căria săptămâni, precum și piese justificative 
cu adeverinţă de priimirea pe s6mă a materialului din condica cu 
tulpină pentru tote cheltuelile contractate, în diua când inmagasin€- - 
ză, spre a mandata prefectul plata lor la casier. 

i
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E m pe 
. 

[e 

, REORGANISAREA' BOȘTELOR. 
  

  

  

    Cusător și servitor............   
  

              

„& , au . "pă LUNĂ | . 
„a i - MI : E . TOTAL TOTAL 
di PUNOȚIILE —— asa: neta 

Ş „i - “| Leta [Diurna zau „e: 5 

Administraţia Centrală. . 

„Direcţia generală. . De 

1| Directoru poştelor............. 1000| 50011500! 18,000 
1 Instructor...» neo eeaeaeeeeneee SA 2600| 31,200 

"| Seoţia li Administrativă, |. 53 
-1| Şef de'Secţie..... „cinic ece 1000[..250/1250| 15,000 
"2| Şefi de biuroii a 500 L., 200 d. |1000| 40011400; 16,800 
-3| Yerificatori de gradu al 2-lea : ÎI E Ea 

a 300 lei, 150 diurnă,..... |. 900| 45011350 16,200) . 
4 Copiştia 150 lei, 150 diurnă, ] 600| 600/1200) 14,400 

"Secţia Controlului. ep 
“1 Şel. «de secţie... oana 1000| :250|1250/.15,000|;.. :- 

1| Controlor șef de biuroii...... | S00| 200/1000! 12,000] . -: - 
11. Bub-şefă de biuroii........3+.. [.400| 200| 600| 7,200! . 
2 Verificatori de gradu al 9.lea, | - |. o. e]. 

| 500 lei, 150 diurnă........: | 600| 300| 900| 10,800 
'2| Copişti a, 150 lei, 150 diurnă. |. 300 „500) 1 600| .7,200| . 

Arhiva ambelor scoţi. , ÎN A AI IE i 
1! Arhivar.. sseasesse | 400| 200 600 7,200 
1! Ajutor al “Arhive. manea nene 250! 150| 400 4,800 
1 150| 150 1,800 
  

1) Sancţionată cu decretul Nr, 615, din anul 1862. 

177.600  
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3 pe lună. = Ş 
— 9 

= Tg &.| 5 
E FUNCȚIILE, & = gi] 2 sI 

: SI |sz| Ss & 

= | | "|aglE|E 
Biurou Bucuresci. | : 

1'Sef al Piuroului, anii „ :- e: +[1000|. 25011250/15,000 ? 

l|Casier. . .: .: e tu e 10001. 200|1200/14,400 

1JEspeditor clasa: i 650| 200|; 850/10,200 

2iEsped. clasa Il a 500 a 200 4.1000] 400|1400 16,800 
G|Adiunți clasa I, a 300 lei, 150 d.[1500| 900/2%00|32,400 
4Adiunţi clasa IL a 200 lei, 100 d.| 800 400 1200|14,40U 
1|Şef de Conductori și Intendent. 300,. 150, 450 5,400 
GConductori clasa L a 300 1. 100 d.[1800, 600|2400|28,800 

-G| 3 -  1la2501:100 d.[1500| 600[21C0!25,200 
-6 , Ilia 2001.100 d.[1200' 600[1800|21,600 

2 lPurtători de prop. 22001.100 d.| 400! 200|. 600|. 7,200), 
2 „de scrisori călări idem.| 400, 209| 600| 7,200 

10 „ pedestria 1001. 100 d.[10900/1600/2000|24,000 

1|Servitor. .;. . ee e] i: 4 100] 100| 1,200 
 1]Rîndaş. 80| 80| . 960 

| Material. Și ti „600 1.200 231,900 

1|Un Şef al Diurouui! . . . 1000| 500/1500|18,000| .: 

1|Espeditor şi Casier . «| 600| 200|. 800! 9,600 
1|Sub-espeditor. - . 400| 200| 600| 7,200 
2lAdiunți clasa] a: 200 L 150 d, 400|. 300| 700|. 8,400 
2 „II a: 150 1. 150 d.| 300| 300|:600| 7,200 
4|Conduc. clasa L a 200 1. 150 d.|'800| 600[1400/16,500 
6| 4 „II a:1501. 150 d.| 900| 900/1800|21,600 

6|Purtători de scris. a 100 | 50 d.| 600| 300|. 900110,800 
1|Servitor. .. . 100| 100| 1,200; 
1|Rindaș -. 80| . 80| 960|... 
Pentru maleral i "coleraj, . „| 509| 6,000] 107,760 

1espeditor ta tat pitt: «af 200| 100[.300| 3,600 
„1|Gonductor.. ei e as] 100! 100| 200] 2,400j: 
1impărțitor. a . ;100| 100| 1,200 
Pentru mat. de cancel, şi ecleraj. - | 30|. 360| 7,560 

Birlad. 
1|Espeditor |. « „| 200| 100| 300| 3,600 
1|Împărţitor.. 100) 100| 1.200) ... .: 
Pentru mat. de cancel. și celotaj i: | “30|: '360 5.16, 

Bolgrad. .. = „5,160 
1|Espeditoru. 150| 100 250| 3,000 

1|Împărțitor. | 100| 100| 1,200 
Material de cancelarie și celaraj, 20| 240| 4,440      
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3 pe lună. a g 

ŞI Si TE 8 g 5 FUNCȚIILE. al £ la z E 

SEE £| sş 
= "|EE el E 

Botoşani. | 
1'Espeditor . „....]. 200! 100| 300| 3,600 

1lÎmpărţitor. , 100-160! 1,200! . 
Material de cancelarie şi eclaraj, | 30] '360 “5 160 

Brăila. . N , 
1'Espeditor, „| 400| 100! 500! 6,000| .. 

1|Verificator clasa I + „| 200| 100| 300! 3,600 
1 150| 100| 250| 3,000 

otinpărțitori a "100 lei ca a diută] . : 1 200| 200| 2400 - 

Material şi eolarale „+1 501600] 15,600 - 

1|Espeditor. . .| 400| 100! 500| 6,000 
“1 Verificator,. «| 150| 150| 300| 3,600 

1|Împărţitor. | | [100] 100| 1,200 
Material de cancelarie şi eclaraj. |-a0] .'360!. 

Zimnicea... = 1 1,160 
1|Espeditor . .| 100! :100/.200 2.400 a 
1 Împărţitor, -. . 106| 100| 1,200 
Material de cancelerle şi eclaraj. „| 20. "240 3.8 40 

“ Dorohoiu. . ) : 
-1|Espeditor: . . « | 200.100] 300| 3,600 
1/Conductor şi împărțitor - «| 100| 100| 200|-2,400 

- ÎNaterial de cancelarie şi eclaraj. "|. 80| 360| : 
„Focșani. 6,360 - 

„ IEspeditor. .1 400| 100| 500, 6,000j - 
1|Verificator. Să «| 150| 150| 300| 3,600 
2Împărțitoră a 100 lei ca “dion -|:200| 900| 2,400 
Material de cancelerie şi eclaraj. “|. 50| - 600 dă 

12,600 
Filticenii. i I 

“1|Espeditor. -, 200| 100| 300 3,600 
Ijimpărțitor. . ... | -- | 100| 100[:1,200 
Material de cancelarie şi eclaraj. | ooj- ol. 

N Giurgiu. "5,040 

1|Espeditor . : -| 400| 100| 500| 6,000! * 
1|Verificator.. . . I 150] 150-300] 3,600) 
2|Conductori a 100 1ă, 100 d. «200| 200| 400|. 4,800 
1|Împărţitor. . 100). 10u|: 1,200 
Material de cancel. şi cclaraj. 30 360) Si ago, 

“i  
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„un pe lună. S Ş 
E 3 o E 

FUNCȚIILE. all: 5. E - 
E |5 135| 3 3 

=|2 [32| 3 5 SE LE | £ 
Galaţi. - 

1|Espeditor . . Da 600|. 200| .800| 9,600 

“1|Verificator.. clasa. 1. RR 200| 100| 300| 3,600 
l “II 150| 100| 250| 3,000 

2lConductori a 100 lei, "100 d, 200| 200| 400| 4,500 

2 Împărţitori a 150: Je ca diurnă.| . |.300| 300| 3,600. . 
Material de cancelarie și eclaraj. "| 50| . 600| 25,200 

uşi, 
1|Espeditor. .] „| 200| 50| 250| 3,000] .. 
1|Împărțitor: : i „1.100[.100| 1,200] - 

Material de câncelaiie ș şi colaraj „|. 1. 20|. 240| 4440 
Ismail. pa i 

„IjEspeditor music i | 2004 100| 300| 3,000) 

1 Împărțitor. : , 100| 100|. 1,200 a 

Material de cancelarie şi eclaraj. - | 20|. 240| 5,040 

: Calul. Te o 

I|Ecspeditor. .. .: „| 200| 100| 300| 3,600 
1jÎmpărțitor. - 100| 100| 1,200 
Material de cancelarie și eclaraj. .20|__240] . 5,040 

Calafat. o. 

1jEcspeditor (rameșu acelui puuct) „100| 100| 1,200 
1|Împărţitor. „| „| 100|.100[.1,200 ă 
Material de cancelarie şi eclaraj. _20 2401 2,640 

Călăraşi. 
1Icspeditor. 200| 100| 300| 3,600 

1|impărțitor. 100| 100| 1,200 a 
Material de câncilatie $ şi colaj _ 20| 2401 5,040 

_ Cavacăl. . E E 

IjFespeditor. . ...:. :. :::.: | 200 100] 300| 3,600 
Uîmpărțitor.: . i 100|. 100| 1;200| - | 

Material de cancelarie și oclaraj „201. 240| 5,040 
Craiova. A a ate 

1|Bespeaitor.. Sie 400|. 100| ,500| 6,000 
1|Verificator de grad. L „| 250|. 100| 350| 4,200 
1 .|.100! 100| 200| 2,400! . 

„2 Condustori a 100. lei, 100 4. 200| 200| 400! 4,800). E 
2lîmpărțitori a 100 let'ca diurni.| | 200! 200| 2,400 
Material de cancelarie şi eclaraj. 50|. 600|: 20,400 

Cânpu- Lung. | | 

" 1lEcspeditor. -. «| 200|. 100| 300 3,600 
1|Conductor şi împărțitor . «| 100|. 100| 200 2.400 
Material de cancelarie şi eclaraj.| - Î. 20l "240 6,240  



  

  

  

5 pe lună. = £ 
De O 2 = 

g FUNCȚIILE. EI E E 
S S|5 128| 3 
s = | ISZ| £ 5 
Z A ls | 8 a 

Dhhaileni. , 
1|Eespeditor. Ă 150| 100| 250] 3,000]. - 
1|impărţitor. , 100| 100| 1,200| 
- [Material de cancelarie și eclaraj, i 201 240| 4,440 

Olteniţa. 
1|Fespeditor. .] 150| 100| 250| 3,000 
1|Împărțitor. - . 100| 100| 1,200 
Material de cancelarie și cclaraj. 20| 240| 4,440 

" Ploeşei. . ) 
1|Expeditor. «| 490.100| 500| 6,000 
I|Verificatoru. . . . 150| 100| 250| 3,000 
2/Conductori a 100 lei, 100 diurnă.] 200| 200| 400 4,800 
2impirţitori a 100 lei ca diurnă. ]. | 100 100| 2400] - 
Material de cancelarie și eclaraj. 30| 360| 10,560 : 

- Piteşci. 
Expeditor. . . . e | 300| 100| 400| 4,300 
1|Conductor. -. . „| 100/.100| 200| 2,400 

- 1lÎmpărţitor. | , 100! 100| 1,200 
Material de cancelarie și colaraj. 30| 360| S$;760 

Piatra. | ” 
1|Expeditor. 150| 100| 250| 3,000 
1|impărţitor. . . A 100| 100| 1200| . .:: 

” Material de cancelarie şi eclaraj. „| 20|. 240| 4,440 
Rimnicu- Sărat. 

1|Expeditor. 200|. 100; 300; 3,0600 
1|împărţitor. , 100] .100| 1,200 | 
Material de cancelarie ș și eclaraj. 30| '360| 5,160 

Rimnicu- Vîlcea, 7 
1|Expeditor. .] 200|: 100| .300| 3,600 
Ilîmpărțitor. + , 100| .100| 1,200| . -. 
Material de cancelarie: și cclaraj. | 30| 360| 5,160 

Tecuciu, 
1|Expeditor, « 250| 100| 350| 4,200] -- 
1/Verificator. . | 100|. 100| 200| 2,400! : 
4|Conduetori a 100 lei, 100 diurnă. 400|. 400| 800! 9,600! . 
1|Împărţitor. 100| 100| 1,200 
Material de cancelarie şi Gelaraj, 50| 600|. i8.000 - 

Roman. ' 
1|Expeditor . . 4] 300| 100! 400| 4,800 | 
3|Conduetoria 100 lei, 100 diurni. 300|. 300! 600! 7,200 
1|Împărțitor, 100| 100|'1,200| : 
Material de cancelarie și Gelaraj : | 30| „860| 13,560   

  

      
    
  

  

      
  

  

  

               



  

  

  

      

  
  

  

  

    
  

  

  

                

| "pe lună. = „$ 

3. at Țe e 2 
9]. FUNCŢIILE. O. || [2] „En 
= Sala 8 = 

S|Z IS £ g 
2 __LRIS | £ E 

Slatina. PR i 
1Expeditor . „na 4] 2501 100['850|"4200* 
iConductor.. ; :.. 1] 100! 100/1200! 2,400! 
1împărțitor. atei “4: 100| 100, 1,200 
“Material de cancelarie şi eclaraj. E 30) 360! 8,160 
a | “Tirgoviștea NTITZ TI 
1|iexpeditor. .] 200| '100| 300| 3,600 
1|Conductor şi. împărțitor. - -] 100| 100| 200| 2,400 
Material de cancelarie şi cclaraj. 1 20| 240| 6,240 

| Zirgu- Jiului. | 
1]Expeditor. . : «| 200| 100| 300; 3,600 
1|Conductor şi împăsțitor | , 1 100| 100 200| 2,400 
Material de cancelarie şi eclaraj.” -| 20|: 240! 60,240 

Turnu Măgur ale. 
1|Expeditor . . - 200| 100| 300! 3,600 
1lÎmpărțitor. , -|100| 100! 1,209! - 
Material de cancelarie și celaraj. 20| 240| 5,040 

Turnu-Severin. | 
1|Expoditor. , « 200| 100; 300; 3,600]: 
1|Conductor și impărțitor, 100! 100| 200| 2,400 
Material de cancelarie si eclaraj. 20| 240| 6,240 

Țânțărenii. | 
1|Expeditor. | 100| 100 200 2,400 
-IvMlaterial de câncelarie și eclaraj.| 15|  1S0| . 2,580 

Vaslui. | 
I|Espeditor, . . . 250| 100| 350| 4,200 
2|Conductori a 150 lei, 100 d. 450| 300| 750| 9 000| : 
liÎmpărţitor, 100; 100; 1 200 
Material de cancelarie şi 'celaraj. 30| 360| 14,760 

Bechelul. - 
Material de cancelarie și eclaraj. 21| 240 

Varciorova, 
Material de cancelarie şi eclaraj. 20| 240 

Predeal, IE | 
Material de cancelarie şi eclaraj. 20| 240]. 

Gruia. | 5 
Material de cancelarie și eclaraj. 20, 240; 

Uno, 

Material de cancelarie și eclaraj. 20| 240| 1,200 
Peste tot lei opt sute două- -(leci 

de mii două sute şase- deci. | 920,260  
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„RESUMAT, 
Starea de astăgi. 

„572.160 ? Salariile personelorii pentru t6te puncturile din V atahia 

23,500 “Matenialul si eclurajul! . . o. . e + 895,660 

Iloidoa. 

259. 32, ; Personele.; .. :.. | A 

13,060. . «Materialului. și eclarajul. ea me 912,092 

i “Fotalul dupe Sratulii de astăzi, ... =: 867.152 

(ti Să “Dupe ormanidaţia ce se piopuibe ; îi 8 0.260 

Rămin profite pat u- dea ș și șapte nui patru Sute n0ă- deci ș şi doi. 47 „492 
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TARIFA: Nr. î. 

Zacsa scrisorilor pentru cireularea lor. finciuntru ţărci ori-care ar fi 
depărtarea hotărilă. (Dupe proeclul Onor.. Comisii Centrale). 

pt Eli pi ti 
  

  

    

  
  

|. i CNI E a: Pi Secureni - || + Scuasoni - | 
II cai IE Era EI ei ; : 7 FHANCATE, SEFHANCATE,, | 

| E Lei paru Lei par 
„ Di : Sei po „i le 

! De lă 1 pînă la 5 dramuri — [80] 1 115 
— 5 — 10 — „1 120] 2 |—] | pi i ppt 2 [10] -3'|— sooo = 6 |- ss [— 

î — 100 150. 12 |— 14: 1— 
150 000 218. 1—] 20 |-l 

| şi așa, înainte : o | 

”. Tacsa foilor tipărite sub bandă. trimise de particulari este de 
3 parale de te în măimea unei coli-—ânsă acestea nu vor: pui să 
aibă scrisori cu dinsele, de căt adresa, data și semnătura -rimiţă- 
toriului. 'Tacsa acestor foi se plătesce la predarea lor. n 
„Poşta priimesce și serisori recomandate (chargces), ! . „o 
“În asemenea cas ele trebue neapărat să fie francote la porni- 
re şi pentru: recomanilaţiune seva plăti pe Wacupra tacsa unei scrisori 
simple (d>, 5 dramuri), orl-care ar figreutatea scrisorii recomandate. 
„+ “Daca” espeduitorul „va cere să i se aducă recipise de priimirea 
unei. scrisori :recomandate,:va, mai plăti și pentru acesta, osebit :6- 
răși. taesa, unei simple scrisori. am 

Direcțiunea Centrală precum şi biurourile sus menţionate si, 
însărein6ză: cu: transportul de obiecte de valuare (valcurs-uâtâes), şi 
de fonduri pecuniare în: eropurii re i | 

Tacsa pentru ecle: Vântiu va fi de jumătate. p: e:--din-: val6- 
reă lor; iar pentru. cele de:ul douilea de. o jumătate p: c: daca 
fondusile “vor -fi în aur, și de un între p: e:daca ele vor fi în avant. 
i... -Taesa pentru serisonile tiăudate :biurourilor postale: spre pre- 
dare în: ocolul: sâii: (loco transport) este pînă la greutatea de 5. dra- 
muri, 6 parale. DI a 

Trădătorul unei scrisori care: xa.voi să plătescă portul, va 
Dute cumpăra timbruri postale şi le va lipi pe seris6re, aruncându- 
le în urmă în una din lădițile descrisa.  . pa 
-;. Plata recomandaţiuni se. va face, prin lipirea. unei mărci de 30 
„parale „pe retour recepise. ., i: ca te 

„i Pentru acest finit. timbrurile -postale se vor găsi la disposițin- 
nea publicului pe Li mat multe. locuri publice precum și. la purtă- 
tori de scrisori ai guvernului, tir 

„Asemenea. se, vor afla prin localurile publice şi stradele. prin- 
cipale ale; orașurilor. țârei, lădiţe de scrisori pentru. înlesnirea pu- 

"Dlicului de a depune înti'insele scrisorile nerecomandate -
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TARIFA. No. 2. 

| Serviciul diligenţelor. 

Tacsa unui loc de o pers6nă în diligență cu bagaj pină la 15. 

oca şi în valâre de 500 lei, este de -lei trei pentru . o oră saii de 

3500 stânjeni, iar ce va trece peste aceste 15 oca și pentru ori-ce 

valuare neacompagniată de posesorul: ei încredințate poștiei spre 

transportare precum se arată mai jos, ânst: 

  

  

  

  

  

  

                  

  

  
        

i za PE DEPARTARE IN ORE 

E A a Si > psi a x E pe ei 
a 2 îelăelăslislielielEslăe 
2 £ a 5 laslsSlesilsSsileclsSslsclesige 
LA aa |iSleSlzeisalasleSlzelzsise 
9. a otlosloszlotlotioslezsieae 
= la a A_lA 2 a a a |lE 

a 9. 
ES L.]e.]L.]e.]u.]e.]u.]e.].|e.|L.|e.!L.]e.L.je.j.|e 

DE LA PÎNĂ LA] DE LA PÎNĂ LA | | . 

“Tleu 500 leil. 1 Qr. 200 dr.|— 6—12)- 1$]—]241—!30!-—]36| 1| 2] 1! 81 -1]14 

500.« 1000 « 1200 « Loea'—|12/—[241—[36| 1| Si 1|25| 132| 2| 4] 2116 2|28) 

1000 « 1500 «|: îoca : 1'/,a|—[18/—156| 1114 1|32/ 2110) 2|28| 3] 6| 3124! 4 2 

1500 « 2000 « Lya 9 s—[24i î| a! 1[32/'2116| 3l—| 3|24] 4| 8] 4l32 516 

2000 « 2300«| -2 « 21e]—130 1120 2110! 3|—i 3|30| 4120] 5110! 6— 6/30, 

2500 « 300| 20. 3 '«l-—|36] 1]32| 2128] 3l2a| 4l00: Hi6 o| 4] 7] s) aj a 
13000 «:3500 «| .3 *<  3el 1] 2] 2i 4! 3| 6| 4] si 5izo| 6] 2] 7i1+| (16| o|is, 
3500 a 4000a| 3'e 4 all] 8) 26| 3154] 4132] 6|—| 7i 38| 8it6| 9124 10|32, 

4000 « 4500<| 4 « 4'pel 1|14| 223] 4| 2| 5116 6130 ă 4 9;18/10|32 12| 6, 

4500 5000«|' 4! 5 -«| 1120 3— 4120] 6 7|20, 91—|10;20/12j—|13 i 

i „şi aşa înainte 

Tacsa, obiectelor fără val6re, se va plăti numa! dupe greutate. 

Tacsa pentru obiectele volumindse, dar de mică “greutate se 

va plăti portul cuvenit cu jumetate mai mult. 
Tacsa unei scrisori alăturată ca avis la pachet, se va plăti 

dupe tarifă de scrisori cu adaosul tacsei de recomandațiune. + 

| 'Tacsa, pentru înapoere de obiecte cari nu s'aii putut trăda, va 

fi jumătate din cea -otărită prin tarifi.. Se esceptedă scrisorile și 

modelurile fără valdre. | Sa 
TARIFA No. 3. 

_'Tacsa, ştafetelor va fi progonul îndouit. i 

Acestea fiind disposițiunile luate de o camdată pînă la pro- 

mulgarea unei definitive legj postale. pentru :umrea serviciului de 

la 1 maiii, Ministerul se grăbesce a le face cunoscut publicului. 

În curînd un reglement special ce se'ya publica, va informa. 

publicul mai întins atât asupra, tacselor citate aci, cătu și a modului 

de 'inlesnire ce guveinul ţintgă a întroduce în acest serviciu. 

Asemenea şi un prospect ce se elaboredă pentru durata: cir- 

enlațiuni serviciului postal se va publica neintirdiat. — |



E aa , 
ASEDEMÎNTULU TELEGRAPHIEI ELECTRICE. D 
ALECSANDRU IOAN, - Cu mila lui Dumnedeii: şi voința naționale, Domnii ali Prin- cipatelor-Unite, "âra, Românâscă și Moldova. 

La toți de facă''și 'viitori, Sănătate; 
Asupra raportului Ministriloră Nostri Secretari de Statii la Departamentulii din Întru ali Țârei Romănesci și la Departamen- tulii lucrârilorii publice din Moldova. pa i 
Vegândă jurnalele Consiliuriloiii Nâstre de Ministri din am- bele Principate sub data. de 8. decembre 1861, prin care se supune la a Nâstră aprobare și 'priimire „aplicațiunea, Convențiunii, telegra-. fice internaționale încheiată la Brucşele în anulii 1858 și. a, artico- lului adiționalii acestet Convenţiuni de la anulii 1859, 
Noi recunoscândii utilitatea practică și economică ce 'va aduce comerciului României acesti Convenţiune; DI 
Amii decretatit şi decretâmii „ce urmeză: o 
Art. 1. Olausele disei: Corivențiuni suntii priimite și ordonâmii . aplicațiunea ei în Principatele-Unite pentru corespondinţa interna-. - țională, ramplasându-se tabloulii „de la, art. 14. prin celă următorii: 
  

  

  

  

      

SEE TEI “DISTANŢA. o: se Ss, 

| ES E | esă 2 | Po'teritoriulă Principatelor-Unite.:. - EA s 83 îi N e VERS Bg 
| Mile geografice, îi | Lei | par. |_Zei | par. 

Li 1 până la 10. III su. 4 90 1::2110 
IL 10 — 95. 9 ul 4120: 
ML 05. "4.13 120:]. 6 [30 
IV. d TO 18| 9 
VITO 0100, iu, « '22 120 1:11.110 VI.[:100  — 185, i. mi | 27|: r1âl20 
VII. | 135 — 1. iat] 31] 20 [.15 „30 
VINIL 75 Di 1.36 10118]. 
IX. | 220 — 270... „at 40 1:20 1:20] 10: XI 20 85 i cul ap la lao lao 

la 19 Tauuariii: 1862. 1 Fevruariii. : i ia „Art. 8: “Se va vegula şi tarifa pentru corespondința' internă, "conformii stipulațiunilorii susti  citaţei : Convenţiuni. is Art. 4. Ministrul: Nostru: din Întru ali "Țerei Romănesci și acela alii lucrârilori publice din Moldova suntii însărcinaţi -cu ese- cutarea Decretului pe facă, i e Dată în Iași, la S ianuariii, auulii 1862. i Pa o ALECSANDRU IOAN, Ministru din Întra'ală Perei Romăgesei, | + în Ministeu Luerâriloră publice din Moldova ! Dimitrie Ghica. . | , C Suţu... , | „ î No. 7.: , | e | ep” . î , No. AU... 

:) Fiind că decretul domneseu moaifică! 6ie-etinu art, 14 dm Convenţiuue, am tree datu de nevoiă a pune aici decretulă întregu. Da ii: 

Art, 2.  Acâstă Convenţiune va intra în visâre cu începere de 

, 

„m



sasi 
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ST a aie 

iii CONVENȚIUNEA TELEGRAFICĂ. 

cheia la 30 unii 1838. Ă | 

: pt între . pi ÎI . a i 

FRANCIA RELGIA Şi PRUSIA. . | 
1 

"Art. 1, Ori-ce particulari are dreptulii: de a, servi de telegra- 
fele, electrice internaționale ale Statelorii contractante, ânsă fie-care 
Guvernit îşi reservă facultatea da. constata identitatea or-cârui tri- 
mițătorii de depeşe.. . SO aa | 

Art. 2. Pentru ceea, ce privesce transmiterea şi tacsa depeșe-. 
lorii internaţionale, serviciul linielorii: telegrafelorii electrice, aședla- 
te deja sah care se vorii mat aşeda, va fi supuse disposiţiunilori? 
de nai josii, fie-care guvernii reservându-și întadinsii dreptului d'a 

regula, dupe;cum.;va' socoti, serviciului şi tarifa telegrafelorii pentru 

corespondinţele ce se transmiti în întrulii teritoriului sei, și avendii 
în acesti din urmă casă deplină hbertate d'a întrebuința aparatele 

"ce va voi. 
Asemenea fiă-care statii în parte este liberi de a lua măsu- 

rile ce va socoti de cuviinţă; pentru asigurarea linielorit sale și pen- 
tru poliţia şi controlulit corespondinţelorit de „oră ce natură. 

Depeşe internaționale sunt acelea cari pentru a fi transmise 
la: destinaţiunez lorii, întrebuinţeză liviele .celii' pugini a două State 
din" cele contractante. . . ti aa „: 
„ut Art, 3: Înultele pârți contractante .se. îndatoredă de a-și :co- 
munica :cu' reciprocitate .tâte documentele relative -la organizarea şi 
la: serviciulu linielorii lorit telegratice, la apăratele ce intrebuințedă 
precum şi orl-ce perfecţionare sari face în acestii servicii. 

„ Fiă-care dintrinselă va trimite. celorii l-alte, adică: 3 
I-iă, La finitulă fiă-căruia semestru, ună tabloi arătândă nu- 

mele stațiunilorit și numerulii teluriloră .puse pentru corespondinta 
pubiică sn privată asupra diferiteloru secțiuni ale linieloru sale te- 
lenrafice (reseau) o A aa 

| Şi 2-lea la începutul fiă-câruia ani, o hartă care +a coprin- 
de sehimbâriie făcute în. acâstă privință în tâtă întinderea diferite- 
lovii sale linii teleșratice în: curgerea celui din urmă ani. 

„Aparatulii Morse 'remâne provisoriu adoptata pentru trasmite- 
rea corespondinţelorii internaționale Să p 

Avt. 4 Fiă-care guvernă conservă facultatea de -a întrerupe - 
sarviciulă telegraticii internaţional pentru unit timpi nedeterminată 
de va socoti de cuviinţă; sau pentru tote corespoudinţele, sai nu- 
maă pentru dre-cani feluri de corespondinţe, sai în fine, pentru 
unele din linii, ânsă îndată ce unii guvern va adopta 0 asemenea 
măsură. este datori s'o comunice nimal de câtă la tote cele-l-alte: 
Guverne contractante. a : "
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“Art, 5. Statele. contractante: se înadatorâqă a lua măsurile ne- 
cesarii pentru ca depeșele să nu se “comunice de câtit celorii în 
drepti, precum! şi pentru 'a asigura zigurosit seeretulii corespondin- 
elorii. ' hala tt 

Art. 6. Biurourile: telegrafice se vori “împirţi, în „ceea ce Di 
vesce” orele. serviciului, în: trei catigorii, adică; Aa i 

- -- a) Serviciul permanenti.” - tu 
“D) Servici de“di' compleetă,- dit 

2'€) Servicii de gi mărginită! ta at 
: Biurourile de ântâia categorie” vorii fi deschise! gioa şi nâptea 

  

fâră i întrenupere. i 
Orele serviciului: de di: complectii, 'Snuti:: iii îţi i Ra 
1. De la 1 apriliii până la finitul lui septembre; de: la, 7.:0re 

dimingţa” până la: 9'ore scralii i iii 
'9.'De'la' 1 octombre” până la finitul. aur marti de, a: s ore 

dimincța până la 9ore sâra..: pi 
"Orele serviciului de di nărginitii suntii! pentru tâte gilele (co- 

pringându- se şi sărbăterile) afară de duminici,rde la 9'ore dimi- 
ncța până la amiagi și-'de la 2 ore: dupe amiad până la '7: ore 
sera; “iar: duminica de la 2 ore: du pe amiadi pină la:5 ore sera. 

"Ora tutulori biurourilorii unuia şi aceluiaşi statii este iuceca 
a timpalut medii ali Capitalei: acelui Stat. îi 

“In: biuroul “unde serviciulii nu “este permanenti”, transmiterea 
unei depeşe începută înaintea orei îneheierii: biuroului nu va putea 
rămânea în jumătăţită, ci 'se va termina priimirea-l de acestii biu- 
roi, precum și de biuvouli care urmeză îndati. i > 

“Art, 7, „Depeşele! telegrafice suni primite pentru! ori- ce de- 
stinaţiune. pm i ra 

Ia casit de a nu fi biuroii telegraficii: la: loculii : destinaţiunit 
arătali, și trimițătorulă depeşei nu Ya voi! să se fată transmiterea 

prin '1e tegrafe: până la' biuionlii cel mai apropiati de” loculi des - 
tinaţiuniu,. acea depeşă se va espeudia prin: postă, prin curieri. înti”- 
adinsi sai! prin” stafet tă, „pormindu-se de da, biurouli' ce va arăta, 
trimețătorulă ir a 

Telegrafele drumarilor de feri ata cârora, servicii este“ anto- 
isatii, se vor. întrebuința, Be întimplare, conform regulelor lori 
speciale. tt a 
"Daca, ânst 'biuroulii' care primeste: depeșă va, recundsce că a” 

cestă: depeşă: is6te ajunge: nai 'curindă'-pira postă” sai: “prin întra” 
dinsii curieri, atunci va întrebuința din aceste două niidlsce pe căre 
va:socoti mal:bunii fâră a: ține” sucotelă de 'tacsa, plătită. 
“1: Când uu se va fi dati 'biuroului : care: espesliă : depeşa” nici '0 
desluşire asupra modului âcestul'” osebiții transport, el: i va îutre- 
buința, posta. | ti 

sii: “Tacsa corespindătăe''se' va! presupurie plătită, Î. i 
Art. 8. Conceptulii depeșei cane este a: se: transmite, trebue 

să” fiă citeţii şi 'cu litere” pe “care: "ăparatăle 'teiearafice: le-'pota re- 
produce; trebuie să fiă redijati desluşită “şi întruni timbagii lesie 
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de înţelesii; na va putea coprinde nici combinațiuni de cuvinte, nici. 
construcţiuni de frase neusitate, nici prescurtâri. 

În. capului foi 'trebuic să se puie adresa, şi, la casti de tre- 
buinţă, modulii transportului depesej dincolo de coli din urmă biu- 
roi telegrafic, apoi. “testul, Și la finitii semnătura, şi câadii nece- 
sitatea va cere legalisar ea semnăturei, adresa; să: coprință numele 
destinatariului. şi locuinţa lui, astii-feliii în câtii. să mu “rămâie nici 
o îndouială. Trimeţetorulii va, suferi consecuențele unet depeşe ne- 
esacte sau necomploete; elă nu va putea compleeta, dupe espediere, 
o adresă neîndestulătore . de câtii. numai înfigişinaă ș ȘI plătind o 
nucă depeşă. 

“Trimiţătorulii pote adiioga la semnătura sa legalisarca ce +a 
socoti de cuviință. 

Art, 9. Depeşele se vorii clasifica dupe ordinulii următorii : 
1. Depeşe' de Stati, adică acelea cari se trimitii de câtre Şe- 

ful Statului, de câtre Ministri, de câtre comandanții de căpetenie 
a puteriloră de uscati și de mare si de câtre Agenţii diplomaţiei 
sai Consulari ai guvernelori cari. ai luati. parte la Convenţiunea, 
de facă sai cari vori fi priimito mai în urmă, | 
Acesti avantagiii de prioritate şi cele-l'alte privilegie, Consa- 

crate mal la vale în favârea depeșelor de. Statii, se vori întinde cu 
doplinii drepiii, âns& sub reserva, reciprocitâții, la depeşele de Statii 
ale ferilorii cu care vreuna din pârţile contractante va fi încheiatii 
deja. saii va, încheia, convențiuni telegrafice particulare. 

_Depeșele diplomaţiei ale celorii-l'alte Puteri se voră conside- 
_Ta și trata ca acelea ale panticolarilorii. 

2. Dapeşele de serviciii menite esclusivii pentru serviciulii te- 
legrafelorit internaționale sait privitâre la măsuri urgente, sai la 
intimpla grave-pe drumul de feri 

„În fue depeşele particolarilorii. 
A 10. Depeşele de Stati vori putea fi compuse în .ori-ce 

limhi: âosă trebuie să fiă în totii d'auna scrise cu litere. latine: în 
țGrile unde aceste litere suntii întrebuințate în generalii. 
"Ele vorit putea fi scrise în cifre arabe sat în litere alfabetice 

usitate. 
La ună asemenea casti triitătorulii trebuie, s să le însemneze 

ca depeşe de Statii puindi asuprăle sigiliulă -sâă. 
Art. 11. Pentru depeşele private; limbile germană și francesă 

suntii priimite la tote biurourile. Biurourile cari. vorii priimi alte 
"limbi 'se vori arăta speciali. 

Intrebuințarea unei cifre secrete va fi oprită, însă va fi per- 
misti d'a transmite prin cifre numai cursurile Bursii, ale mârfuriloră 
ete. afară de măiginirile ce fiă-care guvern va socoti de trebuință 
spre a preîntimpina abusurile, 

Depeşele private vorii fi scrise cu litere latine, în țările unde 
acestea suutii întrebuințate în generali, 

Depeşele de servicii dintre șefil administraţiuniloră centrale 
vorii, putea, îi scrise în cifre.
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i Art, 12... Orice depeșă privată a câria coprindere este con- trariă legilorii, sait va părea. că nu pâte fi priimită din punctuli de vedere alu siguritâții publice, sai ali hunelorii ICoravuri, va pu- tea fi refusată de biuroulii  priimiri sau de biuroulii destinaţiunii ; Recursuli în, contra unui asemenea refusti se va adresa la admini- strațiunea centrale de care, ține biuroulii, ce .va fi opriti depesa, care auministrațiune va otări fâră, apeli.  Administraţiunile ceztrali ale fii-câruia Stati vorii avea facultatea d'a opri transmiterea ori- cârii depeşe ce li starii părea a fi Gre-cum periculâsă. 
Daca refusulii se va face dupe priimirea depeşei se va da în- dati în cunoscința, trimițătorului ; biuourile telegrafice n'aii a esersa, nică unii controlii asupra coprinderii depeşelorii de Statii. i Art. 18.  Tote tacsele fâră deosebire se vorit plăti de câtre trimiţătorii, 

a 
Art. 14. Pentru formarea tarifelorii care vorii servi la con- stituirea, tarifei internaţionale, Înaltele pârți contractante adoptii basele următâre: E 

Basele tacseloră să se vadă în tabla de la art, I, din de- ' 
cratulă Domnescă. 

Art. 15. - Pentru aplicațiunea tacselor, distanța ce va străbate o depeşă se va socoti, în linia drâptă, pe teritoriulii fiă-cârui statii, de la loculii pornirii sale Până la punetulti frontierei pe unde ese din țcră (unde ajunge) şi de la acestii puneti până la loculii desti- nației sale. Se va observa, totii acestă regulă, pentru transituli depeșelorii în fiă-care statii de la o frontieră până la cea-Valtă. | Spre a fi basele tarifet neclintite, Statele contractante se în- voescit de a adopta unulii sai două puncte de intrare saii de eşire, care puncte se vorii otări print”o comună înţelegere de câtre Ad- miuistrațiunile interesate ;- dacă, în urma, vre unei întrerumperi, sati grămădiri a corespondințelorii, se va întrebuința, pentru depeşe li- niele vre unui Stată.ce nu se coprinde în distanța care a servitii de basă la ficsarea tacsei, biuroulii carele va, fi espediatu depeşa prin acelii Statii, va fi datori a-i plăti tacsa unei zone pentru tran- sit şi peste acâstă tacsă de la frontiera care urmeză până la de- stinațiunea depașet. E 
„Art, 16. Pentru aplicațiunea tacsei pe numărulii vorbelorii se vorii observa regulele următâre: 

l-iit. Toti ceea ce trimițătorulii depeşei a, înscrisă în con- ceptulii sâii spre a f espediatii, se socotesce vorbe. ri-ce cuvântii mare maţ multii: de șepte silabe, se. socotesce ca unii curenti; cândă unii cuvântit are mai multi de şâpte silabe prisosuli este socotiti drepti cuvântiă, 2-lea. Ori-ce cuvântii compusii scrisii întrunulii se 'socote= sce drepti uni cuventi cândi nu are mai multii de şâpte silabe. Dacă părțile Unui cuvântii.sunti scrise deosebitii, cele se: so- cotescii osebitii de și ari ş împreunate prin treme, 

 



„tin B-le, Ori-ce literă alfabetică sait. numără ce va “fi deosebiti, 
ori, ce .cuvântă. sai particulă urmată de unii apostrofii, se socotesce 
ca udă cuvânt, i. a a 
2: Semnele de punctuațiune, aliniaturile, apostrâfele, tremele sem- 
nele aducerii și parentesele, nu se numără. -: Ma 

Cuvintele subliniate: se socotescii ca două cuvinte. Tâte sem- 
nele ce aparatulă este nevoiti 'a le esprima prin cuvinte, suntii soco- 
tite pe. numărulii cuvinteloră întrebuințate pentru a le exprima. * 

4-le. La numerile scrise în cifre, cinci cifre se socotescii câtii 
unii cuventă, piisosulii se va socoti iarăși dreptii uni cuvânt. Fiă- 
care virgulă și fiă care semne de despărțire se :socotescii 'dreptii 
O cir, A aa 

” Tâte numerile scrise! cu litere“ se socotesci: dupe numărul 
cuvintelorii întrebuințate pentru ale esprima dupe regula : coprinsă 
în Ş. 1 ali cestul articol re 
it :b-le.. În. depeșele cifrate, tte. cifrele şi literile precum Și vir- 
gulele și alte semne întrebuințate în testuli cnfratii, se: adună, Și 
apoi totalulii împărțindu-se cu trei, numărul ce arii resulta din a- . 
câstă împărţelă se va socoti drepti numărulii cuvinteloriă de tacsatii; 
prisosulit ce va remânea dupe împărțâlă se socotesce iarăşi ca unii 
cuventit. | " 
1 Da numărnlit 'cuvintelorii testului: cifratii “se adaogă nwrărulă 
cuvintelorii în limba usitată socotindu-se dupe regula generală. - 

G-le. - În numărulii cuvintelorii intră adresa, semnătura, arătâ- 
rile despre feluli transportului dincolo de liniele telegrafice , lega- 
lisarea: semiiăturei şi vorbelorii; respunsti plătit... . vorbe 

7-le: -:Numele proprii ale persâneloră, oraşelori, piețeloră, 
stradelorii, bulevardelori, titlurile, renumele, particulele şi califi- 
cârile se socotescii cu atâtu câtii sati intrebuințatii pentru ale es- 
prima. i 

„ 8-le. * Cuvintele, numerile sai semnele adăoaata de biuroii în 
interesulii serviciului, nu se tuesâză. . i Ia 

: Data, ora și minntulă în care sa depusii depeza la biuroă, 
precum și loculii pornirit el, suntii transmise ex-oficio destinatoru- 
lui.“ Aceste însemnâri nu se taesâză afară numar dacă lo va fi pusă 
trimițătorulii însu'și asupra depeşei sale. a 

Art. 17. Cândi depeșele se vorii putea transmite prin. mai 
multe linii, 'tacsele se vorti. socoti dupe cea mal pucini costitâre, 
afară numa! daca trimițătorulă va fi ceruti o liniă întradinsii; 

Daca la momentulii înfăcişâri! depeşei, biuroulii va avea, sci- 
ință că linia cea mai pugini costitâre sait ceea pe carea arătat'o 
trimițătoruli nu se pote întrebuința, din causa unei stricăciuni (în- 
trerămpere) saii grămădiri.: se va da acâsta, în cunosciinţa trimiță- 
torului, Jăsându-li liberi d'a. alege o -altă liniă: pentru care însă elii 
va plăti tacsa, corespunlătăre. IRI - e 
„1 Transmiterea; unei depeșe: printr”o liniă ncusitată sai care se 

„Ya abate: din linia arătată: de trimițătoră, nu va putea da acestuia 
dreptulă d'a i:se înapoia tacsa.. 5 i. |
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:.: Dacă pentru: vre-unii motifii 6 Gre-care, unulii: din . Statele, con-. 
tractate va” face pe o depeşe să urmeze o liniă mai constitâre fâră: 
de a se fi făcut vorbire despre. acâsta, în' susulii depeșei, acelii 
Statii nu va putea reclama diferință de tacsă de la biuroulit. por 
niril depeşei. | ' 

Art. 18;:.: Costulii de transportă dincolo de liniele. telegrafice 
se va, plăti la biuroulii pornirii dupe tarifa uniformă următăre.. -., 

-"a) Postă (scrisâre recomandată). unii francii pentru tâte desti-. 
națiunile din: Europa și doui franci şi cincl- dlece centimi pentru cele- 
tale pârți ale lumii, 

- Aceste tacse se vori aplica la depeşele cari ai: să fă depuse 
poste-restantei | i 

b). Curierii într “adinstt trei francă; acestii modii de transportii 
nu'se va întrebuința de - câtii numai pe-o distanţă de cinci- spre- 
dece chilograme (două miluri germane): celă multă. . 

c). Întadinsă curieri. pentru o distanţă mai mare de cină- 
spre-(ece. chilometri (două miluri) sai stafetă. se va -plăti patru. 
franci pe fiă-care: 'mitiumetru ; la acestii casii biuroulii destinațiunii 
va arăta îndată. prin telegrafă.. biuroulul : pornirii suma chieltuelei 
făcută pentru o asemenea “espediere, Di pi 

“i. În lipsă de stafetă. biuroulii destinaţiunil va: întrebuința. nid- 
loculă celii mai repede! de transporti de care.va putea: dispune. 

Art: 19. "O depeşă se -va putea adresa la mai multe persâne; 
atunci ânsă se va plăti. peste tacsa ăntâiei depeşe” pentru fii-care 
copiă câte şepte-deci şi cinci centime. ! 

Cândă depeșa va fi destinată la mai multe biurouri, tacsa se 
va plăti de atâtea. oră câte suntăi ȘI biurourile: de distinaţiune a 
depeşel. 

îi. "Art: 20," Trimiţătorulii va putea plăti de. mai nainte răspun- 
sulii Ja depeşa ce înfăciş6 ă arătândi de. câte cuvinte voesce a. fi 
compusii acelă r&spunsi, la care casă elii va pune.pe depeșă, -d'a- 
supra 'semnăturei sale,  Respunsiă plătiț: pentru... cuvinte, : 

Daca r&spunsulu va avea mat pugine cuvinte de câtii acele ce 
sai plătită, prisosulă nu se 'va înapoia; iar dacă va avea mal multe “ 
se va privi ca o „depeșă, nuoă i se va plăti de acela carele. înfăgi- 
șeză r&spunsulă.. - 

Cândi răspunsulii se va espedia pe o: liniă deosibită de ace- 
ea'pe care a venită. utâia depeşă, diferința tacsei va.:remănea în 
socotâla biroului, carele va: fi întrebuinţatii acea liniă deosebită. .1 

Biuronlă ce va fi espediată răspunsul, va trece toti dauna 
acesti r&spunsă în socotclă ca o depeșă ordinară și de aceea. biu- 
roulii pornirii care va fi luatii suma, depusă de câtre trimițătorulă 
depeşei, va trece acâstă sumă în întregimea-i la : socotâla privitore 
pe biaroulii carele a espedată gisulit' respunsil. 

'i Asupra răspunsului trebue să se facă însemnarea. Răspunsă 
plătită, la :No: care insemnare, : nu se va socoti în numărul, cuvin- 
tezorii, 
“ii “Orl. ce 'răspunsă carele nu : “se va a întăcișa în termenulă de opt
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dile dupe dăta ăntâiei depeşe se'va refusa. a, fi priimită ca respunsii . 
la biuroii. Daca răspubsuli nu se va da. întrunit termenii de dece 
gile, sait dacă trimiţătorulii răspunsului trecendii peste numărul 
otăriti alu cuvintelorii îl va: fi plătitii însuşi, celii ce a. plătitii 
mai înainte r&spunsulii, pote reclama tacsa ce a depusii, scădându- 

se însă unit dreptii ce se va ficsa de fiă-care . Administrațiune și 
care va remiinea biuroului :pornirii.. „Se acordă ciuci dile peste ăn-. 
tâiulii. termeni de qece dile, spre a reclama tacsa depusă; dupe a- 
cesti din urmă termenii, acea tacsă va r&minea în folosulii biurou- 
lui carele a porniti depeşa cea d'ănteiii. Ia o 

„Trimiţătorulii va putea cere în 'depeșa sa de la biurouli des- 
tinațiunii sait chiar de la destinatorii, protocolirea sai, dovada de 
priimirea acelei depeşe.: .. :. NI II e | 

Tacsa pentru :.protocolire este toti atâtii câtii aceea a depe- 
şei. 'Tacsa, pentru dovadă de priimire seva fisa dupe număruli de 
cuvinte: arătatii ae trimiţătormulii depeşei. 

„Aceste tacse se! vorii luu, și se vorii socoti cu același chipii 
ce s'a regulatii pentru: răspunsurile. plătite de mai "nainte. 

Nimele proprii și grupele de: litere sai de cifre, se vorii re- 
poeta ex-oficio, din biuroii în biuroit fâră nică. o. îmmulţire de tacsă. 
Acestă disposiţiune se aplică speciale la depeșele de Statii cifrate. 

Art. 21. Transmiterea, depeșelorii se va face dupe -ordinulii 
saă a predării lor de câtre: trimiţătoră, saii a sosirii lorii în biurou- 
rile: intermedi, saii în ceie “de destinațiune păzindu-se următ6rele 
reguli de prioritate. a 
„1, Depeşele de Stati... 

2, Depeşele de serticiii specificate la art. 9. 
3. Depeşele particolarilorii. E 

"O depeșe începută nu se va putea întrerupe afară numai cânâii 
va, fi urgentă. neapăratu: de a se transmite o cominnicațiune de unii 
rangii superiorii. e Si | 

Între două biurouzi în dC'adreptulii şi nemidiocită relațiune, 
când va fi vorba de depeşe de acelaşi rangii, aceste depeşe se vorii. 
"trece în ordinuli alternativă adică una dupe alta. 

„Este primiti însă :că o depeșă de Stati sati de servicii -nu 
se va socoti în ordinulii alternativă care se păzesce pentru depeşele 
particulare între 'dou& biurouri corespunilătâre. | 

“Art, 22. Daca în momestulii infâcișerii unei depeșe sait în ur- 
mă, se va constata, că transmiterea ei nu se pâte face fâră o întirdiere 
însemnătâre, se va da, pe câtii se va. putea scimță despre acâsta 
trimiţătorulit acele depeşe careie în asemenea casit putea retrage 
depeşa sa şi se va înapoia, în intregimea, ci. o | 
„Art, 93. Cândă se va arăta vre o întrerupere în comunicaţi- 
une dupe priimirea unei depeșe, biuroulii la care se va fi impedi- 
catii transmiterea, va trimite o copii acelei depeşe, sait prin postă 
sub plicii ecs-oficio asiguratii prin recipisă, sai din serviciii cu celii 
d'ăntâiii trenii ali drumului de feri. . E 
"1 O asemenea, depeșă se va adresa dupe împrejurări, sail la biu-
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roulii: celii mai de aprâpe: carele va, fi în stare de a, 0 espedia 
înainte pe.0 liniă. telegrafică sait la biurdulii de destinațiune carele 
o va țrata ca o depeşă ordinară, PD II 

Îndată ce se va restabili comunicaţiunea, depeșa se va trans- 
mite din nuoii prin telegraf ca o duplicată de câtre biuroulă ca- 
rele a trimisii mal înainte prin postă sai prin drumulii. de ferit. 
Acâsta a doita transmitere nu se va face daca biuroulii carele;;va 
fi priimitii depeşa prin alti drumii, va fi trimisi dovada,; de prii- 
mirea ci, îndată dupe restabilirea corespondințel.. ag 
ini Art. 24, Or ce depeşă înainte de a începe transmiterea-i, sc, 
va “putea retrage de câtre: trimițătorulă ci sati de câtre imputerni-, 
citulii acestuia, înapoindu-se: biuroului recipisulii, iar trimițătorului 
tacsa cu scădămîntii de șâpte-deci și cinci centime. . ini 
ni. Transmiterea, începută a, unei depeşe se va putea; opri, âns& 
fără de a, se putea retrage depeşa, asemenea pentru o depesă trans- 
mmisă' deja, se va putea cere a nu da destinatorului, de va. fi însă 
timpii. Reclamantulii ânsă, va trebui să, dovedâscă cualitatea. sa de 
trimiţătorii ali depeşei saii de împuternicit ali, acestuia. Oprirea, 
sai suprimarea unei depeşe ce se afiă pe calea de transmitere, nu 
se; va supune ]u o tacsă deosebită, ânsă tacsa plătită deja. va r&- 
mănea pe sâma; biuroului.. : - -... a 

Din contra, cererea, de'a nu se preda o depeşă, transmisă, se 
va face printi”o depeşă nucă pe care trimiţătorulii o va adresa biu- 
roului destinațiunii plătindii tacsa. Tacsa ăntiel depeşe nu se va, înapoia. 
„Art, 25. Depeșele se 'vorii aduce destinatorului fâră. nici o 

plată. În lipsa destimatorului, depeşele se voră' da în mâna mem- 
brilorii familiei lul adulți,:a, impiegaţilorii lui, servitoriloriă -sait. al- 
tori locuitori ai casei lui; afară numai. daca clii va;fi însennatii 
prin înscrisii la biuroii, anume unit împuternicitii, întadinsii. pen- 
tru priimirea depeșelorii: cei suntii adreșate.. | a 
„„- Pers6na'care cu; chipul. acesta va -priimi în numele destina- 
torului, va sub-semna, recepisulii adăogândii cuvânțulii pentru înain= 
tea numelui destinatorului a 

« -Art.:26, Când o 'depeşă nu se va. putea preda, destinataru- 
lui, biuroulit dela careva fi. pornitii acea depeşă, se va, însciința 
îndată” printi”o depeşă “de servicii, asemenea și . elit: va însemna pe 
trimițătorulii. depeșei.: Daca destinatariulii nu este cunoscutii, adre- 
sa lui se va afişa la biuroulii, destinaţiunii ;. daca, destinatoruli, nu 
se va înfăgișa în. termenii de șâse săptâmâni pentru, a.reclama de- 
peșa; acea depeşă se va desființa, ;. : DI Ă SS DNA PRE LR LR DE: 1 jo 

„.  Reclamațiunea întărdiată nu se va da în cunoscința -biurouluă 
poruirei, prin depeșele de servicii, Oce et 

„mÂrt, 27. Administraţiunile telegrafice nu, garantâză nici într 
unii chipit esactitatea și grăbnicia transmiterilorii, nici aii atrage 
păgubele ce arii resulta din perderea, greșirea sai întărgierea de: 
peşelorii. SRR CINE SR IRI E 

Tacsa se va înapoia daca depeşa se va, fi perdutii, , saii daca 
se .va constata că depeșa s'a greşită în chipii de, a nu putea înde- 

) 

aria
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plini scopulii ei, sait daca se va fi predată în mâna destinatorului mat 
tării de câtă daca sară fi trimisi prin postă sub aceiași adresă. 

Heclamaţiunea va trebui să se facă în termenul de ş6șe luni 
începândi de la giua pornirii depeşei. 

Custulii înapoerii tacsei va remănea în sarcina administraţiu- 
nilorii acelorit cari nu vor îi avută destulă grijă sau cari voră fi 
făcută greșela. N 

Înapoerea taesel depeșelori perdute, greșite sait întârdiate se 
va putea refusa daca unu asemenea fapti va proveni de la telegra- 
fele drumurilorii. de feri, snii de la liniele telegrafice ale stateloră 
cari mai luată parte ln acestă convenţiune. la care casii adminis-, 
traţiunea împricinată va midloci pe lingă administraţiunile acelorii 
state pentru a abț:ne înapoerea tacselori. Pa 

utărgierile ce voră proveni din transportuli prin postă, prin 
întradinsă curieri, saii prin stafetă, nu voru da nicl unii drepti de a 
cere. înapoerea tacsei nici a altorii chieltueli accesorii, Cândă depe- 
şu' se va; opri pentri vre unulii din motivele arătate la art. 12, se 
va, înapoia din tacsă numai suma plătită pentru distanța pe care de- 
peşa nu o va fi străbătuto. E Se 

Art. 28. Tacsele care din greştlă se vori fi luatii mai pucinii 
pentru depeşi trimise, se voriă împlini de. câtre trimiţători. 
--” Taesele ce voră'fi luati ma multii din greștlă se vori îna- 
poia trimiţătoriloră. 
„+ “Art. 29. Conceptele depeşelorii înfăgişate, bandele . de hărtie 
pe care se află semnele telegrafice şi foile de priimire sai copiele 
depeșelori, se vorii păstra cel pucinii unit 'anit cu precauț unle ce- 
rute” pentru a asigura secretuli: corespondințelorii, dupe acestă ter- 

Art. 30. In relațiunile. internaţionale numa! depeşele civile pri- 
vitore la sevviciulit televrafelovu vorii fi scutite de tacsă. 

“ Art 31. Tacsele luate pentru esperuirea' copielorit vorit remă- 
nea la biuroulă telegrafice pe alu câruia teritoriii acea espediere se 
va, li făcutii. ! - a 
"Se va urma, asemenea; și pentru tacsele accesorii luate pentru 
transportulă depeşelorii dincolo de biurourile telegratice. 

Art. 32. Î gularea reciprocă a sucotelilorii se va face la espi- 
rareu fiă câri+ luni, celi inai tărdiii, scăderile şi licuidarea definiti- 
vă a socoteliloră, se vorii face la sfirşitulu fiă-câruia trimestru. 

' Reducerea monetelorii se va face dupe modulii următorii : 
Trei franci şi şâpte-deci și cinci centime pentru unii taleri lel. 

“*“ Două-spre=dece centimi şi cinci decini pentru o groşiţă (parale. 
, Fracţiunile ma! mici de '/, gruşiță (parale) nu se vorii socuti; 
acele de !/, groşiță (par.) și mai susit se vorii socoti dreptă o gro- 

şi par) —.—.S 
Art 33. Suma ce va reminea dupe licuidarea trimestriale, se 

va plăti în moneta corentă în Statuli în folosulit căruia se va face 
acea plată. Di i 
- Arte 34, Doul ani după schimbulii- ratificărilori Convenţiunii
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de facă se vorii deschide conferințe la Paris între delegații State- 
lori. cuntractante pentru a propune modificaţiunile cari dupe espe- 
riențe se vorii socoti necesari spre a întinde avantagele pe care 
guvernul -și :particularii trebue să aştepte de la telegrafia electrică, 

Aceste moditicaţiuni trebue să fiă priimite printr 0 înțelegere | 
comună, de tâte statele contractante, câcă refusuli unuia din ele arii 
atrage negreşitii manținerea disposițianilori în, vigore.. : 

Art. 35, Guvernulii Maestâţii Sale Regelui. Prusia declară, că 
încheiă Convenţiunea de facă, atâtii în nuniele său câtii Și în nu- 
mele tutulorit Stateloră care faci acum parte. din unirea telegrafică 

- Austro-Germană, precum şi în numele . acelorii „State cari VOI COn-, 
simţi mal îu urnă la: acâstă Convenţiune, net : 

Art. 36, Convenţiunea de fagă se va, „pune. în. esecutare câtii 

  

socotind de la giua schimbului ratitică ilor te 
Cu tâte acestea; Înaltele pârţi contractante soră putea prin 

to înţelegere comună, să :prelungâscă acâstă: Convenţiune peste 
termenulu arătată de'trei:ani. „i 

n acestii din urmă casă, acâstă Convenţiune: se; va privi ca 
fiind în vigâre pentru ună timpi. nedeterminatii, ş și ca să înceteze 

trebuie să se dea de scire: cu uni anii mul nainte: ii 
Art.:37, Statele :cari nu vorii fi luati parte..la acestă Conven- 

țiune, se vorii priimi,: cândii vorii „cere a lua parte asemenea La dinsa. 
Art. 38. Convenţiunea de facă se va ratifica, şi ratiticârile respective 

se voriă schimba la Brucsele în celii mai scurti termenii ce va fi cu putință. 
Guvernulii Prusianii ânsă se îndatorâză de a. ratifica Conven- 

țiunea de:fagă numai dupe ce va lua, sciinţă. că a priimito și di- 
feritele state care face parte din unirea telegrafică :A ustro-Germană. 

Spre încredințarea, cârora, plenipotențiarii. respectivi ai sub- 
semnat'o punendit axupră-i şi sigilult armelorii. lori -— i 

Ficutii la, Brucsele la, '30 Îuuiu Anul Măntuitorului 1858. 
L..S.) Semnati P. Bourel. 

7 L.:S) po Alecsandru. 
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TABLOU 
_ DE ORGARISATIUNEA DIRECTIEI GENERALE A SERVICIULUI SANITAR 

„o. DIN PRINCIPATELE-UNITE 1). 

  

Fie-care pe | 
- lună Total pe 

Dir ană 
Leafă |. pă : 

Lei | Lai Lei 

Inspector generale. . ... . . . . . 2.11,500 30024.00 
Vice Inspector. . ... . „1. . e + - [1;000| 500/18;000 
Şef de divisie. . . . | [1:000 250115,0v0 
Revisore pentru material și comptabilitatea 

spitalelor și a. Instit.; . . . . ... ..[1,000| 250'15.00 

NUMIREA POSTURILORU. 

      

  

.
î
_
_
.
 

Ă 1|Prim viterinar, A i "800 „1 9,600 
4Șef de biuroii cu cite let 500' Tefă și 250 | 

îi diurnă. + [2,00011,000136,000 
o 4Sub - şefi din care 2 cu cite Iei 300 16tă şi . 

200 diurmă. Și. 2 cu cite lei 300 și 150 
diurnă, .. [1,200 700!22,800 

Copişti din care 4 do clasa 1 cu "cite: Ică 200]. | 
lefă şi 200 diurnă și 4 de clasa II cucitej. |. 
lei -150 1€fă şi 150' diurnă. ocs sie + [,600[1,200;33,600 

C
_
.
 

  

  

  

IMRegistrator . „cc... . „+. 300| 150| 5,400 
“1lAdjutor al seii. ee mea ee | 1501 150| 3,600 
1|Taczator pharmacis - ema m eceia es] 400[:200| 7,200 
AHimist eeae a i | 500| ].6,000 
I[Camarier . . , ă mea em ee a] 100] 20) 1,440 
I|Rindaş . . | | 80]. 960 
4/Dorobanți cu cite lei s0 jenă și 40 diurn. - 320| 160! 5,760 

| 294,360 
| Consiliul medical superior.   Diurnai pentru . 9 “membri: cite lei” 200 1,810:21,600 

Secretar . ..... CR "| 300 200) 6,000 pi
 

Capitala Tacuresat 

[S
r Medic şef cu retribuțiune din , fondurile Mu- 

uicipal. AI ii | 
Secretar al acestuia. |. să . „4300 200) 6,000 
Copist. o... | 150| 150 3,600 
Dorobanţ . m i... 0 80| 40 1,440 
Medic legist. . . . . „e. se | 800|. 220]12,000 
Mamos şi medic copiilor găsiți. E „+ 4. 800| 200|12,000 | Di II IRI 

mut 4). Saneţionată prin decretulă cu No. 631, din Annulii 1862. 

              e A i
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| 

Fic-eare pe. 
| luuă. Total pe]: 

| NUMIREA POSTURILOR. Leaf Viu „a. 

| Le | La | Lei 

1| Medic Poliţii sanitare. . . .. ne 800] . 9,600) 
1|Dantist. ... | ae . 500|, 6,000, 
5! Doctori: de colori: cu cite lei 500 . la „000 . | 48,000]. 
5| Sub-hirurgi cu câte lei 200 I6fă şi 150 diurnă.| -1 000|: 750 | 21, .000, 
5! Mâşe cu cîte lei.200 l6fă. . . 1 „000 .| 12,000]. . 
2 Sub - viterinart cu 'cîte: la: 300 168 și 100 ee | 

! diurnă, . „600| 200|. 9,600 

Serviciul medical de | oraşe. 

„ Oraşulu Zass V IN 

1] Medie şef e cu diurnă de. let 300 pe | lună .. „i |” 300| 3,600 
1| Hirurg și Mamos. ... . „si 800|. „| 9,600| 
6 Doctori de culori cite let 700; A 4.200] „| 50,400/ + 
GiMoşe, >» 200 + «| 14200]. . | 14400: 
1 Dentist eee e RE «e. [:: 500|. 6,000. 

| 1] Viterinar.. : cc... 300| 200 6,000]: 
1] Sub-hirurg: pentru” v vacsină. a. „300| 200| 6,000“ 

1| Revisor al morților. . :. ;300|.. .. 3,600 . 
1 Ajutor de corospondință al medicului ei 300|... „3,600, ăi 
1 Dorobanţ ERIN 80| 40| 1,440/- 

„Medici de oraşe. “] - 

18| Medici de orașe cite let 600 iar alu Craiovi La 
800 . „ma aiite 14]22.000] . + s1182.00Uj cai e. 

1] Medic la orașul. Huşi 600| .:.| .7200- 
3! Sub-hirurgi Ja Oraşul Brăila, Ploesci şi Cra- . a 

iova cu cite lei 200 şi 150 diurnă "600. 450 12,600, 
| 2! Viterinari la, Brăila, și. Craiova asemenea. | . 400|. :300 8,400) 

2 Dantişti. „idem . 400| 300| 8,400; 
2] M6şe, cite lei 200 pe lună 4,200| . .| 50, '400) 

“Serviciul medical de districte. 

33| Doctori de districte din care unul pentru co- | 
"|. loniile Bulgare cite lei 800. . 26,400 316,800, 

17| Medici de arondismente cu cîte lel 500. 8,500 102 „000 
43| Sub-hirurgi at plăşilor cu cîte lei 20016fă) . |. 

| şi 150 diurnă . „1 8,60016,450 
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Pentru fiecare 
pe lună. |'Total pe 
  

Diur- an. 
"ă ă 

Lei | Lei |  Ler 

Leafă   " NUMIREA POSTIIRILOR. 

  

  

15 Idem la judeţele de peste Milcov, fără a mai 

- lua cal de sate, cu cite lei 300 I6fă și 200 

      
diurnă . "14,500 3,000 90,000, 

AViterinari la, diste Iast, Sucâra, Cavurlui Şi] [| | 

„Ismail asemenea . . [1,9200| 800; 24,000 

14 Sub-hirurgi de spitale « cu lei 200 168 2,800|:: 33, 'G00 

3|Iconomt la spitalele Brăila, Budeu și Argeș | 
cu lei. 200 16fă şi 150 diuenă . . | 600 450 12,600 

    

    
  

1|Secretar pe lingă doctorul distr Dolj : 200| 150| 4,200 

40|Infermieri la, spitalele distr cu lei 80 16fă își i 

y 20 diurnă A a „13,200! 800| 48,000 

a Sorviciul "Porturilor dupe linia Dunărei. 
2 ș : .] | 

Du Băi | Portd Brăila. şi Galafe. 

| 4 2Căpitani de port cu câte lei . „600 [1,200|. |. 14, 400). 

„ VolMedici asemenea ... .. . . ... 600 [1,200 - 14, 400 

4] 2|Dragomani . -. „2.1800 |: 600 7 „200 

3 Copişti din care unul la portul Ismail 300 |. 900! - 10,800, 

a] 3IPiloți idem - : . . . .. = +... 150| 450 5 400) 
23 8 Guardient aaa e 1001 800| 9, 600 

w e 

i 2 | “| Porturile Severin, Bechet, Giurgiu, Olteniţa, 

p
e
 

i “ Știrbei, Reni, Ismail şi Chilia |. 

Se “4-]] s|Căpitani de port cite ler... 400 [3200 | 38, 400, 
i SI16 Guardieni. . .. . „ao e 100 [1,600] - 19, 200     Peste tot lei un ton iai sute ducă - deci] 

și opt mil patru-deci. . . : =... | 1,62$,040] n
       s
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, 
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„„PROIECTU . 
pentru N 

| Consiliurile de hygienă. şi Salubritate publică din- . 
i „ Bucuresci şi din laşi.?) A e 

ŞI i, 
;- Distinaţiea consiliurilor. 

pi a pa E E a ie: 
„+ Art, 1. Pentru capitala Bucuresci și pentru orașul laşi seîn- c. 
Binţeză câte un Consilii de Hygienă și Salubritate publică, care vor că 
'seconda Municipalităţile respective în tote: lucrările sanitare și care ( 
se vor afla în relaţie directă: cu Consiliul General de Hygiena și Sa- -. 
lubritate publică. (Consiliul Medical superior). at 

SIL II 
„ Composiția  Consiliurilor. UL Si 

Art. 2. Consiliul.de Hygienă şi Salubritate publică al Capi- 
talei Bucuresci, se va compune de noi membri, adică: o 

„De Preşedintele Municipalităţei Capitalei, ca Preşedinte; “de, | 
Medic Șef al Capitalei, ca Vice-preşedinte; de cei cinci Medici de-. 
Culori (de, Comisit), N 

De un Arhitect şi pi 
De un Inginer. : a au Ka 
Municipalitatea va numi pe unul d'intre funcţionarii săi .Se- 

cretar al Consiliului. a, 
“Art. 3. Consiliul de Hygienă și Salubritate publică din Jai .- - |, 

se compune de noă membri, adică: Di II aa | 
„„ De Preşedintele Municigalității, ca Preşedinte; de ce șese Me: a 

dici de Despărțiri, din care unul. Medicul Sef al orașului Iași, ca 4 
Vice-președinte. | | PI MN 

De un Arhitect și i ta. 
De un Inginer. :- Da a N 
Municipalitatea va, însărcina. pe unul dintre foncțiocarii săi cu - 

funcţia de Secretar al Consiliului. | a RE ED £. “ 

it 

| SL Ra _ 
„ Abribuţiile  Consiliurilor. | 

- Consiliurile de Hygienă şi Salubritate publică şe vor ocupa: : - | 

a
 

-.
 

z 
N 

a
a
a
 

pi 
pn, + . * 0 
pai 

') . Saneţionată prin Decretulu cu No. 786, din anulă 1862. tf 
" ! re d 

i af 
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„Art. 4, Cu studiarea şi propunerea de midice pentru .salu- 

„britatea! (assainissement). reionului lor, și pentru delăturarea, de ori- 

ce. miasme din reion.  -. - E | | 

“Art 5. Cu ameliorarea tutulor condiţiilor sanitare ale popu- 

laţiei, mat cu semă a clasei săracilor. a ii 

Art. 6. Cu salubritatea, caselor publice și private, afară de a- 

celea, a căror privighiere sanitară este în competența Direcţiei Ge-. 

nerale a Serviciului Sanitar, (precum spitalurile, instituţiile de ali- 

enați şi de copii găsiţi, închisorile, aresturile) cu crearea și. esecu- 

tarea unui Regulament Hygienic. pentru clădiri spre a se -opri în 

viitor construirea de case nesănătâse şi - spre a se aduce cele . e- 

sistente întro stare sănătosă, - ză 

Art, 7. Cu cererl de suspendare ori depărtare de diferite sta- 

“=, bilimente industriale şi comerciale  nesănătâse, cu propunerea regu- 

“a lilor trebuinci6se pentru ferirea; lucrătorilor din asemenea stabili- 

-=* mente-de influenţele. vătămătâre. - ..  .. II 
înep:Axt. 8. Cu priveghierea, de aprope (împreună cu funcționarii. : 

1% esecutivi) a tutulor băuturilor și comestibililor. ce se vind ori se pro- 

i 2:„duc în reionul Consiliului; cu privighierea de.aprâpe a pieţelor, a 

..., băcăniilor, a cărciumelor, a măcelăriilor. 
îm asArt, 9. Cu regularea înființării voarielor (locurile pentru îngro- 

pareă” cadaverilor animale) a canalelor, cu regularea modului de a 

transporta din reion escrementele omenești şi animale şi. diferitele 

substanțe. organice: din manegiurile și stabilimentele. industriali. 

„__* Art. 10. Cu regularea cimitierelor, ; alegerea locurilor afară 

“diii oraș și desființarea. cimitierelor din întru barierelor. 
isa Art, 11, Cu revigia fontânelor şi: a puțurilor, cu reviiea rî-. 

urilor, care trec prin reionul Consiliului, în tâte privințele hygie- 

nică, cu mașinele de. filtrat apă. E 
„uk Art, 12, Cu propunerea și esecutarea măsurilor în contra e- 

pideaniilor şi endenmiilor, 6pizootiilor, și. enzootiilor. ÎN 

„ui Art. 18, Cu tâte cele-l-alte lucrări hygienice- care se vor pro- 

„pune de către” Municipalitate ori de câtre Consiliu: și care nu sunt 

Rae de'tcompetența esecutivă a altor;autorități... ze 

ai IRI titei pe Ş IV... pi E 

Seanţele Consiliurilor. | 

Art. 14. Consiliurile de Hygienă și Salubritate publică vor 

ține o dată: pe săptămină .0. seanță regulată întwo. qi hotăriră şi în 

orele de sâră în localul Municipalităţii respective;. iar la trebuinţele; 

estraordinare cite una s îi mai multe seanțe estraordinare tot în 0- 

rele de s6ră. pi Ea 

Art. 15. Consiliurile ai numal un vot consultativ o 

Z Art. 16: Consiliurile nu vor putea ține seanțe. daca nu se vor 

afla presenți cel puţin sâse Membri atit la Consiliul din 'Bucurescă . 

„A. cât şi la acela din Iași. . 

i Art. 17. Pentru ca un' act al. Consiliilor să aibă validitate tre-: - 

  

  

  

, 

     



- Due să fie resultat cel puţin din cinci voturi pentru Bucuresci, şi 
“cel puţin din s6se voturi pentru cel din Iași. A 

Art, 18. Se va ţine o condică pentru trecerea deliberaţiilor 
„Consiliului şi pentru constatarea, presenții membrilor la seanță. 

Art, 19. Protocolul fie-căria seanțe se. va subsemna de câtre 
“toți membri şi se va publica în Buletinul Municipal și în Monitorul 
Medical, dupe împrejurări, pe scurt ori în extenso. . + E 

... Art, 20. Regulamentele Hygienice şi oră ce altă lucrare de o 
putere mal mare, care. vor eși din sinul Consiliurilor locale, se 
vor supune Consiliului general.de Hygienă și Salubritate publică 

- spre aprobare. . . N Mae . 

E Ş Y, ă | Ă | . | f 

Ia „Poliţia Bromatologică. e . 
Art. 21. Pentru controlarea comestibililor, a băuturilor, a pță- 

“țelor, a măcelărielor şi a diferitelor localuri unde se. vind și sefa-, 

brică comestibile şi băuturi, medicii de culori din Bucurescă şi cel; 

de despărțiri din Iași vor face revisii sistematice fie-care în.aron-. 

dismentul săi, fiind însoţiţi de funcţionării municipali oră polițienești. 
Art. 22. Medicii Şefi (Vice președinții Consiliurilox)? tar: face 

și ci asemenea revidii și vor controla esecutarea lor de către-me- 
dicii de sub ordinile lor : DN 

Art. 23. Cu ocazia acelor revidii se vor face din cârd în când . 

analise chimice zualitative. Obiectelor bănuite li se vor analisa în- 

„că odată cualitatea şi cuantitatea prin mijlocirea Direcţii (enerale 

“a Serviciuliui Sanitar și cu chieltudla, vingătorilor ori a.fabricanți- 

lor respectivi, daca dinşit vor fi culpabili de călcarea legilor. ori. a 

regulamentelor. : ...- DN aa i 
“Art. 24. Membrii Consiliurilor vor face. escursiuni 3iStematice 

-prin raionul lor pentru studiarea diferitelor. locuri. ce reclam salu- 

britate (assainissement) | | A Ea 

. - Ei . Ş VI. | 

| Raporturile lunale. a 

Art 25. La finitul fie-căria luni, Vice-presedinţii Consiliurilor. 
locale vor comunica Consiliului general de Higienă și “Salubritate. 

Ia IFR 

  

  

publică o prescurtare a lucrărilor lor din.luna precedentă .. îi ă 

| ini a a 0 

Da | REGULAMENT 9) i a : 

Pentru administrarea Tipogrăfielor-unito ale Statului, Sf. Sava, 
“Nifon şi a desfiinţatei Comisiuni centrale.  ; LI 

. PARTEA 1. 

Administrarea, se împarte în trei, categorii: Oe: Soci 
_a) Personalulă administaţiei și a lucrătoriloră. 

  

1) acționată prin decretulii cu No. 932, din anulă 1862. 
   

pe t.
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* b)'Obieetele de servieiă ale Tipografiilori. . 
__c) Diferitele materiale ce se aprovisionză pentru rebuința 

tipăririlorii. a | 

“Pont 4 personalilă administrației și a “Tucrătoriloră, 

Art. 1. Directorulii este responsabil pentru buna administrare 
a acestor Tipografii atât imorală câtii şi materială. 

Art, 2. Tote lucrările privitore la administrarea şi ținerea com-! 
ptabilităței, le va îndeplini, prin concursul Secretarului comptabilii, 
care va contra-semna tâte actele și corespondenţa, ce va emana din 
cancelaria direcțiunei şi “i va ţine loculi și în lipsă”. 
“Art 3. Regularitatea cancelariei şi a arhivei tipografiei, ține- 

| „rea protocdleloriă, registrelorii și a tuturor hărtielor, precum şi ţi- 
“berea, comptabilităței, se pune în sar cina Sccretariului comptabil.pe 

“a sa responsabilitate. 
o Art, 4. Îndatoririle. lucrătorilor: privitâre la, disciplină, se va 
regula. de Director cât se va putea mai prevădător, și se va ancesa 
“a. acest reglement. 

“Art, 5. Tote disposiţiile care privesc la disciplină şi îndatori- 
- ro efătarilor se vor tipări şi se vor afişa în localul 'Tipografiel 

De « 
. 

    

a? - Ouieotele « de ser viciit. 
. 

0 6. Se va iniinţa o condică în. număr indoit, în care să 
se :inseric” cu tâtă regularitatea inventariile de tâtă destrea mate- 

__rială a” acestor Tipografii, care, șnuruite, sigilate şi sub-scrise de 
„Directeriulii: Tipografiei ca responsabil pentru “tâte acele obiecte, să 
se păstiede: una în cancelaria Tipografiei. şi- alta în Minister, şi pe 
viitor oH-ce, alte. obiecte se: vor mai cumpăra pentru serviciul Tipo- 
grafiei: să “se trâcă pe dată în acele condici cu, tâtă, regularitatea. 

"ArtF7. Depărtarea hărtielor, obiectelor sait a ori-ce alte lu-. 
eruri, din” jocalul 'Tipografiei de către impiegaţi sait ori-care altul, este 
popritii: ș sub cea mal grea responsabilitate. 

fas ct 

| Diferite. materiale ce se aprovisionăză pentru trebuința tipăririloră. 

  

  

   

i i „Art, 8. Se va înființa o a doua condică în număru indoit, în 
„.* câtă să se registreze materialul de hărtie și felul ci care se va cum=- 
*:: jăra de Guvern pentru trebuința diferitelor tipăriri. 
„43 Art, 9, Cândii se vor preda asemenea materiale contractate la 
"magasia 'Tipogrătiei de către antreprenori, trebue. a fi Directorul şi 

' Wecreterulu de față, și la cas când hârtia sait or-ce alt material 
„=ghu va fi conform modelului după cum s'a contractat, se va înapoia 
” antreprenorului, iar la din contra se va face raport "despre cuanti- 
fudatea primită, pe basa căruia şi pe responsabilitatea priimitorului, 
“Ministerul va, elibera prețul ci. 

m Art. 10, Conservarea a, tot felul de asemeneu material, se lasă 
ua în îngrijirea, Directorului și sub responsabilitatea sa. 

"a 
rr ee 

. 
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Art. 11. Se va ţine o-a treia condică șnuruită și sigilată. în 
cancelaria Direcţiei, in care se va înregistra pe, fiii-care (i de către 
Secretarul comptabil cvantitatea şi felul de hârtie ce se va întrebu- 
ința în tipăriui, ca prin acestă regularitate să, potă Ministeriul cu- 
nâsce pe fie-care di cuantitatea și felul hârtiei ce s'aii întrebuințat 
din. cea aprovisionati, precum și accea ce mai are desponibilă. 

PARTEA N. 

    
Produsul acestor Tipografii se împarte î în ur mătărle ctegorit. 

a). Tipiririle ordonate pentru serviciul Statuluy de diferite, Miz” 
nisterii și autorități. | . 

„b) "Tipărirea. cărților. didactice. 
c) Tipărirea cărţilor bisericeşti și 
d) Tipăriri particolare. 

Tipăririle orilonate pentr u ser viciul Statului. fi E 

Art. 1, Ordonanţele pentru asemenea tipăriră, îndată“ ce-iso! “vor 
priimi la Direcţia Tipografie, se vor pune imediat în lucrare după 
importanța şi urgenţa lor, și după a, lor săvirșire se vor trimite, fără 
întărdiere prin alergătorii Tipografii la destinaţia lor, pe. 

> Art, 2, Se va înfiinţa o a 4-a “condică: în care să Se iuregis- 
trede tote tipărirele făcute pentru serviciul Statului, specificatii după 
ordonanțele priimite de la; fie-care Minister și autoritiite” în parte, 
și în care să se prevadă felul sait numirea tipărirei Dydonate; nu- 
mărulii esemplarilor ȘI al câlelor ce sait întrebuințat, felul hărtici, 
costul ei dup& cumpărătore şi costul tipărirei ce ar fi trebuit'să dea, 
Statulii la particolaui, spre a se putea aprețui folâsele ce aduce Sta- 
tului acest aședămint. - ee, ir 

Tipărirea cărților didactice. * rai i 

Art. 3. Directorul este îndatorat să aibă totd'auna tipărite, cu 
îndestulare din tot felul de căr ți didactice după ordonanțele cotva. * 
priimi din partea Instrucţiunei Publice, și mal cu: „osebire din gcle. 
„destinate pentru șc6lele comunale. - be E 

Art 4. Este dator a îndestula cererile profesorilor. de judeţe 
adresate către depositul central al tipografiei, trimețindule sumși 
felul de cărți didactice ce vor cere, fără cea mal. mică întîrgiere € 

„Art 5. Se va înființa o a 5-a condică șnuruită și sigilată, în 
care se va înregistra de către Secretarul contabil felul cărților 'di- ș, 
„dactice ce se tipăresc, numărul esemplarelor. numărul cdlelor ce sait - 
intrebuințat, felul hirtici, costul că, și al tipărirei, ca prin acesta s Să gt 
-cunOscă Ministerul cu tâtă acurateţa costul acelor cărți -și să se 
despăgubâscă de prețul lor de la cer ce: vor face asemenea cererii: 

Art. 6. Se va; înfiinţa o a 6-a condică-de contabilitate pei: 
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tru desfacerea, acestor cărți, în care să se înregistrede de către se- 
cretarul contabil, riumărul cărților didactice ce se vor trimite spre 
desfacerea D-lor profesori, sai altor particolari după cerere, costul 
esemplarilor, după felul cărţilor, și data predărei lor din depositul 
tipografiei; ca, prin acestă condică să cun6scă Ministerul profitul ce" 
pote. aduce tipărirea acestor cărți, în raport cu cheltuelile de între-. 
ținere ale aședâmiîntului. . 

dit. 7. Banii ce se-vor priimi din vindarea cărților didactice 
de 1a profesorii din judeţe, de la librari saii particolari în cursul 

„_unel luni, se vor păstra de: Director pînă la finele lunei, şi ia înce- 
putui fie- căria luni î va înainta imediat-la casa tesaurului, înre- 

“aistrînd în condica de contabilitate No recepisei ce va priimi de 
4 lor predare 
e Tot de odată va trimite şi Ministerului un conspect de banil 

„ cenait priimit, precum şi de ceea ce are a mai priimi după numă- 
“zul! “cărţilor ce ai cspediat spre a „se lua disposiţiuni. pentru refu- 
„rearlog nea 

a ă - Tipărirea cărților Discricaștă. 

  

   

a Art, 8, Aceste cărți se vor tipări după ordonanţele Santel Mi- 
“:tropolil, sprijinite de D Ministru al Cultelor 

Art. -Se va ține pentru; dinsele aceeași contabilitate prevă- 
dută în Ășticolele 3, 4, 5, 6şi 7 de maisus pentru cărţile didactice 

Arial 0 Predarea. lor de la depositul central al Tipografică se 
va face uurhaj către Sf Mitropolie, de la care se va. cere și prețul 
costului lors” 

PRR 

7 Petr u tipărirele particulare + 

Art, î4. Tipărirl particulare se vor priimi la Tipografia Sta- 
tului, numai când lucrările ordonate de Stat nu vor fi în numt- 
„mare, și Directorul Tipografiei pe a sa responsabilitate este dator . 
a priinlie egreșit aseminea tipărită când va fi timp. ca să aducă o 
ușurare!chieltuelilor aşedămîntului, precum şi a le îndeplini cu t6tă 

_„tesacfitatea şi acurateța cerută Ia acest casii, însă Directorul va a- 
„vea în vedere dispodiţiile Art . . din legea de. presă - 
"1% Art. 12, Orl-când se vor putea priimi . aseminea tipări, -Se- 
:erâtarul Contabil va, închiea contract între Direcha, Tipografică și 
““particolar, în care se va prevedea No. esemplarilor de tipărit, pre- 
"ul tiparului, precum şi al hârtiei, luând de basă preţul cu care s'a 
ronet de Stat, fără însă să se cuprindă i în aseminea contracte 

„ termine precise pentru finitul tipărirei, ca în casă de urgente tre- 
;32 Duiuţe ale Statului, sâ se pâtă întrerupe tipărirea celor particulare, 

sp fără a avea Mioisteriul vre-o responsabilitate cătră contractul par- 
"> ticolar 
a Art, 18. Contractele se vor face în numer îndoit și. se vor 

““sub-scrie de particolarul tipăritor, Directorul, şi se vor contra-semna 
index Seeretar, din care unul se va; "alătura la tabloul conturilor de lu- 

      

   

a . 4 
Yy -
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nă şi altu va remânea, în cancelaria Direcţiei, spre a servi pentru generalele socoteli anuale.. DI a N Art. 14. Se va înfiinţa, o a 7-a. condică șnuruită şi sigilată 
în care se va înregistra de Secretarul Contabil tipărirele de ase- 
minea natură, și în care se va areta numele tipăritorului particu- ar, titlu cârței şi celelalte, cu un cuvînt un estract. din contractul: 
încheiat, ca prin acest: mod Ministerul să potă cunâşte zu tâtă esac- 
titatea folosele ce pste trage și din aseminea tipăriri,  - . i 
Art, 15. Banii ce-se vor aduna din aceste contractări se vor înainta, de către Directoru la casa, tesaurului -tot după prevederile 
de la parteaiIl.a Art. 7 de may susă. | a 

E PARTEA. III. 

N aa Disposiţii Gencrale. . - ar 

Art. 1. Directorul este datorii a trimite Ministeriulul pe fe. 
"care. septămânăi un raport detăiat de: starea aşegemintului, lucrările - 
ice: ai îndeplinit, de presința. lucrătorilor, de buna. întreţinere ace- 
lor dece elevi, precum și de ori-ce alte împrejurări ivite în Cunrgul 
Septămâneli: în e. dai 

î  Art,:2, La finele. fie-cării luni va trimite compt i esact. de tot: - 
felul de venituri și chieltueli ale așellămentului,. precum și un Cons- 
-pect de' tipărivele făcute. pe lună. SR A 
= Art.:8. Iar la finele anului se va trimite „comptul general de 
„veniturile și chieltuelele aședământului . pe anul întreg, dih: preuni 
“cu condicele de contabilitate spre verificare. : : .: :.Ă 

REGULI! pe 
“dupe care ai a' urma Impiegaţii 'de Ia Tipografia Statiilui: 

ag 

a Su o AF 
$ 1. Numerul Impiegaţilor stabili de la “Tipografia Statului 

precum și efile acestora se vor face prevădute în Statul de pe fie-”* 
care lupă i E aaa gri 

Aceşti Impiegaţi“ 'se vor. denumi de către Ministeriă pe 'linsă *ș. 
“recomeniaţia -Direcţie), şi după cum va cere trebuința, avind aceş- IZA tia a se bucura'de asemenea drepturi ca și alți Impiegaţi în ser- în, e: “viciul Statului. - Da a a: | PA - $ 2. Orele destinate pentru lucru la, Tipografia Statului sunt: pi dimiucța de la, 7 pînă la 12 ore,: aa 

     
„ue Disciplina din Întru Pi, 

AI AI 
est 

__după prând de l 2 până In 7 ore, | ai: 
în care timp de lucru, fie-care este datorii a stărui în îndeplinirea! *:., 
lucrărei sale. Și la cas de urgențiă lucrătorii: Tipografieă vor fi dai... 

„i : | Pr . 
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tori a, lucra şi peste orele destinate pentru lucru, după cum va ce- 
re e trebuinția, mai cu s6mă Ja Monitoriul Oficial - N 

“Dumineca şi în sărbătorile împărătești. este vacanță 
.$ 3. Capii lucrâtorilor avind locuinţa lor în localul 'Tipogra- 

fiei, sunt deosebit însărcinaţi a ținea o: surveghere perpetuă asupra 
lucrătorilor, ca fieși-care se-și împlinescă cu scumpătate datoriile 
sale, şi. ca, se nu îngădue ca acești lucrători să se adune la o lal- 
tă de conversaţiă, ci se urmeţe' regulat câsurile destinate pentru 
lucru. Aceşti Capi aii se de aajutoriii celor mai novici în lucrările 
lor, şi. vor purta o listă de presențiă și absenţia lucrătorilor, care 

A. listă 'este a se presenta tot d'auna pe (i Directorului sai Secreta- 
oua Tului, spre a se putea lua pe dată mesurile necesarii în casi de 

T trebuințiă, 
2 $ 4. În orele distinate pentru lucru, nu va fi ertat lucrători- 

„lor a sta în conversații, cu vre-un particulari mai mult de 5 ini- 
“mute, pentru care sfirşit ste a se afişia pe ușia Tipografii ur- 
înătOrea rezulă: :.. Mi a) 
via, „Ori-cine -va întra în acestă "Tipogrufie în! orele“ de lucru, es- 
„te. proprit. a. conversa cu lucrătorii: mal .mult de 5 minute, pentru 
»Ga“Se nn se întrerupă aceștia din lucrările lore. .. - 
m. 8,5. Ori-ce lucrătoriii va lipsi de la lucru, fără a, face CUNOS- 
"cut Direcţiei ,. sait cel puginii Capului de Jucrători, trebuinția cel 

“ sileăce- a lipsi. pentru o oră saii-cel mult două, aceluia i se va po- 
pri din 16fă- îndoit pe cit a lipsit, care popriri se vor aduna, făcân- 
--du-se dun paragraf, din care sumă apoi șe vor resplăti de cătră Di- 
- Tecţie; cr -ce vor lucra peste.orele de lucru ficsate în acest: ltegu- 
lâment șxtră după o absență nebine cuvântată de la lucru mii mult 
de 3 dile, acest Impiegat, şi mai cu s6mă cînd a dat mai multe do- 
vedli “de asemenea neglizență în serviciul tipografic, se va încunos- 

> ciința - „Ministeriului, recomendand tot-de-o-dată un altul în locui. 
„mi $B. Aşedătorii de litere, fie-care va fi respunilător de corec- 

2 turele, pe vor sc6te, asemenea de aședarea tablelor în mașini sai 
». pres căci oră ce stricare de hârtie se va pricinui din aceste cause, . 
“va.privi pe sema aceluia, care a scosii corectura, sait a aședat tablele, 

, Ş. 7, Mașiniştii și tipăritorii sunt datori, fie-care în parte, a 
3 fi cu biigare de smă asupra tipărire, spre a întimpina ori ce stri- 
îcăciune, ce s'ar ivi la hârtie, numărind hârtia esact, și tipărind ru- 

. „dmat suma ce i se va face cunoscută de către respectivul Capii de 
4 merători, căci la, din contra, hârtia stricată la maşini şi teoscură 

„2 din nogligență, sait vor tipări mal mult, ca pe cât cere “trebuința, 
costul acelei hârtii stricate, va privi pe sema aceluia la care ma- 
Șină sai tâscii s'a, tipărit 

$ 8. Pentru îngrijirea și ținerea, obiectelor din Tipogafiă în 
"bună stare, precum şi pentru curăţenia localurilor, vor îi Capii lu- 

crătorilor responsabili. 
$. 9. Îngrijirea. pentru înciugirea și ilubiinarea locatarilor, am&- 

surat trebuințelor ce se cer, privește pe Capii lucriitorilor; aceștia 
or: numi dupe trebuințţă dintre rotazi pentiu acest servicii. 

“i 
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"8 10. Lemnele de foci, destinate pentru localurile Tipografiei 
vor Sta sub îngrijirea, păstrarea și responsabilitatea  Capilor . lucră- 
torilor, cari vor fi surveghâți de Direcţie. | „i 

Ş. 11. Dacă un impiegat al Tipografiei Statului star boinăvi, 
şi nu ar fi în stare să'și caute sănătatea, Direcţia Tipografii :va 
ace pașii cuviincioși la unul din spitalele Statului pentru priimirea 
acestuia în Spital. | Dr 

$. 12. Depărtarea lucrurilor, a, hârtiilor 'saii ori ce obiecte 
din localul Tipogratiei, fără permisia Direcţiei, este sub grea, res- 
pundere poprită. i ! . Si 

- $. 13. Direcţia este autorisată de a propune pe lucrătorii di- 
ligenți Guvernului spre a se trece îno treptă mai înaltă a plăței, pre- 4 
cum și a se reduce tratamentul celor ce vor dovedi negligeață. * 

-Ş. 14. Tote disposiţiunile, care priveseii la disciplina Juerăto- 2: 
rilor 'Tipografilor, se vor tipări și afișa în localul Tipografiei. 

  

REGULAMENT 
Pentru serviciulă vătăşeiloru sătescil). :  - 7 

. , Î i 

[. Vătăşeii sătesci sunt înființați pentru a face gerviciutzde 
trebuință în administraţia, şi poliția rurală. IN i 

Ei se plătesci de câtre sate, și Suntii dați sub nemijlogita, a-.-- 
scultare a Consiliilor sătesci. A aa 

IL. Aceşti vătășei se alcătuoscii de bună voe, peun termţn. ile 

  

. 

la trei, până la cinci ani, și nici o dată mai puțin de cât pe trei 
JL. În acest termen, ei nu se pot retrage din serviciu, de 

pentru infirmități: (nevolnicii), pentru îngrijirea copiilor losț- duc: 
ar rămânea fără mumă și alte asemenea grele casurl. ra 
„IV. Vătăşeii sunt chemați în servicii cu rândul, fic-că, 

  

   
   

    

| spe pi 
termeii de o săptămână ; în. cas ânsă de: nevoe, ei se pot cnema mal si mulți și chiar pe toți o dată. : îi 

V. Îndatoririle acestor vătăşei sunt următârele : 
„ad: De a purta tâte hârtiile de: corespundenţii între Comună 

şi Sub-prefectura, de plasă, precum și de a face serviciul postei în- 
tre aceste localităţi. 

b). De a chema șia înfățișa la Consilii pe acei ce ar fi de 4 $ trebuință si se tafățişeze. 
„€). De a aducă întru implinire tâte hotăririle și disposițiile 

  

Guvernului; recomandate Consiliului spre aplicaţia, precum şi acelea E: 
eșite chiar din chibsuințele Consiliului, în privința drepturilor reci- o 
proce dintre locuitori cu proprietatea, şi alte .osebite casuri. pă 

d). De a priveghea obicetele secuestrate îni coprinsul cumunei a: 
și a moșiei pe care ca este aședată, . pi    
1) Sancţionatu prin decretulă cu No. 25,714; din anul: 1863,
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e). De a. da tot cuviinciosul ajutor .perceptorului întru . împli- 

_nirea contribuţiilor fiscale şi: comunale. a | 

£).. De a priveghea buna păstrare 4 magasiilor de reservă,. a 

îngrăditurilor și șanțurilor ţărinei, a împrejmuirilor (îngrăditurilor) 
„bisericei, cancelariei sătesci și a sc6lei, asemenea păstrarea poduri, 

“lor şi a căilor de comunicaţie, a fontânelor, a adăpătorelor de vite, 

a plantațiilor, precum şi ori-ce este lucru comunal. - 

. 8). De a îngsiji de vitele ce cad de pripas și 

închid la ocolul (oborul) comunei pentru ispașe. . E 

h). De a urmări pe acei dintre tinerii cari ar. dosi de recru- 

“; taţie și a aduce la consilii. 

de acelea ce se 

? i). De-a arăta îndată Consiliului ori-ce 'sciință at lua în pri- 

4 vința liniştel şi a siguranței satului. N 
î 3). De a priveghea purtările locuitorilor sub prepus, acelor ce 

* petreci afară din sat, precum: cârciumari, pădurasi, prisacată (stu- 

par), păstori de vite și alți Gmeni fără statornicie, şi îndată ce ar 

„2 Simți ceva de bănuială asuprăle, de a raporta Consiliului, | 

maina ae), Deca, cerceta, cât se pâte mai ades6, locurile publice şi. 

"+. locurile sub prepus, 
at "1. De a lua sciință. despre streini! necunoscuţi, ori vagabondli, 

«ce ar veni să se adăpostâscă prin astfel de locuri. Ia 

: m).. De a culege şi a lua tâte lămuririle putinci6se asupra crl- 

elor și delictelor (vinovăţiilor) de ori şi ce fire, precum și asupra 

:făptuitorilor şi a complicilor (părtașilor) şi de a le înce cunoscute Con- 

„siliului sătesc. Es e 

sn) De a căuta și de a goni pe făptuitori de râi, 

+*0). De-a pune. mâna pe tâte feţele prinse în uneltire de de- 

lict“(vinovăţie) sai urmărite de strigătul public. 

"*p). Dea pune: mâna pe tâte feţele aflate cu arme însîngerate, 

saii cu alte asemenea văditore crimei. o 
49), De a adeveri întemplările de dări de focuri, prădăciuni, 

-“omozari şi despre tâte crimele ce lasii urme dupe dânsele, aseme-. 

„nea şi pentru morții găsiți sai scoşi din apă, şi de araporia Con- 

| = Siliului sătesc. IE a - Na 

Tv). Dea împrăștia ork-ce adunări înarmate și acele conside- 

„v.__rate ca resvrătitore și de a pune mâna pe tote fețele învinovățite, 

ii s). De a împrăștia ori-ce gdunare sgomotosă de pe strade și 

locuri publice, chiar şi neinarmată, mal ântâiii prin sfătuire, prin 

. i: îndemnuri grainice și în fine, la nevoe, prin desvălirea -puterei ar- 

> | mate, treptat, dupe trebuinţa şi mărimea împrejurărilor; acâsta ânsă 

- dupe înadins ordin a Consiliului comunal. IE . 

t). De a pune mâna pe toţi acei ce sar găsi. făptuind bătăi, 

„a Sat silnicii împotriva siguranței persânelor si a proprietăților. 

a -u). De a aduce înaintea Consiliului pe aceia ce s'ar găsi tăind 

:-. sau ciontind copacii plantați în grădini, pe marginile „drumurilor; 

A sai stricând proprietatea cul-va. . | 

: x), De a prinde pe toți aceia ce, din nebăgare de sâmă, din 
- 

. .
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neîngrijirea, din repediciunea sait nărăvirea vitelor lor, sai în orf 
ce chip, ar fi rănit pe cineva sai ar fi făcut vre o stricăciune. 

> 3) De a ocroti agricultura și de a pune mâna pe ori și ce 
față s'ar afla făcând stricăciune în țarii, păduri, năruind zidurile, 
ingrăditurile, saii șanțurile, chiar și dacă delictele (vinoviiţiile) ace- 
ste nu vor fi însoțite de furtişaguri. i 
„2 y). De asemenea a pune mâna-pe acei ce vor fi prinși furând 

pOme saii alte producte de:pe un pământ cultivat, a 
„.. 2), De a ocroti comereiul, dând tâtă siguranţa putinei6să ne- 
guțătorilor, meșterilor și tuturor acelor fețe pe care comerciul,.in- . 
dustria şi trebuințele lor "1 nevoescii să călătorescă. 

* 91], De a se ținea în apropiere de adunările manti de: $meni, 
ce se fac la iarmardce (băiciuri), serbători și alte ceremonii, pentru 
a ţinea buna rinduidlă și liniștea; iar câtre sâră, de a fi de strejă 
pe. drumurile și câile de prin prejur, pentru a ocroti înturnarea par= 
ticularilor și a neguţătorilor ce vor fi mers la acele adună. .. „at 

b 11). De a opri și duce la Consiliul comuual pe desertori, și ** - 
pe militarii ce nu vor avea biletele de drum sait de congedii în: 
regulă. a îi a 

CII). De a priveghea pe cerșetorii: vagabondi și Gmenii fâră 
căpătâiii, asemenea de a aresta pe cerșetor acolo unde cerșetoria 
este oprită. i a e o 

d 11). De a pune mâna pe acei ce ar ţinea 'prin sale Şi câr- 
ciumi, în iarmarâce (bâlciuri) şi dile de târguri, jocur; de norotă. 
și alte jocuri amâgitâre, oprite de lege. Ia aa 

> ÎI). De a escorta -pe.prinșii învinovăţiți sati osînditi, potri- 
vind tot-d'auna. puterea pazei, dupe numerul prinșilor şi dupe şieu: - 
tățile ce le ar putea prileji ducerea lor de la un locii la altul 

| (1). Dea urmări și prinde pe hoţii ucigași, scăpați din în= 
chisori, desertori şi alte feţe pentru care sunt:date ordine de: prin-, 
dere, cerend pentru acesta la trebuință ajutorul sătenilor şi aori: 
căror Gmeni sar găsi mai în apropiere, sets A 

VI). La presupunere că o față ce urmeză a fi arestată:Sau 
învinovățită de. vre o crimă sai delict, aii scăpatii în casa vre unui 
particular,. vătășeii pot numai să încongiure și să păzâscă casa de: 
aprâpe, până ce se vor priimi dela autoritatea competintă ordine 
pentru a se întroduce în casă, spre a căuta și a ridica pe vinovatul. : 
XII). Ori şi ce.faptă a 'vătășeilor ar jigni pe locuitori în în- - - A, 

trebuințarea legiuitelor libertăţi, este o pășire peste mărginile pu- 
terei încredințate lor, . a Sa 

VIII). Afară de cel ce se va găsi chiar în uneltirile faptei (vină 
vegheată), vătășeii nu pot rădica saii aresta pe nici o față, de cât , 
mumai din formalnie ordin -al Consiliului sătescii sai al Sub-prefee- 
“tului. 

   

  

   

    

IX). Vătășeii sunt cu totul opriţi de a întrebuința bătăi câtre 
ori şi cine. o o aia 
„= X). În casti de abatere de la regulile -statornicite în cele trei „,.-.“ 

"paragrafuri de mai sus, vătășeii” vinovați sunt trimiși în judecată. Z 

  

ar 
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XI. Pentru greşeli mai mici, rea purtare, și necapacitate, vă- + 

_ tăşeii sunt schimbaţi şi înlocuiți cu alții, dupe o înadinsii hotărâre 
a, Consiliului comunală, prin unită înţelegere cu comandirul respectiv. 

„XII, Acel, ce batjocoreşte pe vătășel în împlinirea datoriilorit 

lor, cu fapta saii cu cuvântul, se dă în judecată. „ 

: XIII, La cas de năvălire asupra vătăşeilor aflați în împlinirea 

datoriilor lor, ei pot să câră ajutor de la persânele cear fi de față, 

atât spre respingerea năvălirei, cât și spre asigurarea, împlinirei - 

_ordinilor. Si ME Sa 

XIV. Vătăşeii sunt cu totul opriţi a întrebuința puterea, arme- 

lor, afară numai la următârele două împrejurări: 

„a. Când se îndrâptă asupri-le loviri și silnicii. 

7 b. Când sunt îu neputinţă a apăra în alt chip postul sai per- 

sânele ce le sunt încredințate, sait când năvălirea și împotrivirea nn 

> pot fi respinse în alt mod de cât numai prin întrebuințarea armelor. 

„i XV, Pe lângă cele mai sus prevădute, vătășeii pot și sunt da- 

“tori, dupe disposiţiile Prefecturelor şi a Sub-prefecturelor respective, 

a se aduna şi afară din comunele lor ori când vor fi chemați şi în 
urmiătrele generale serviciuri, precum, de pildă: la paza bolei de 

vite, stârpirea locustelorii, urmărirea hoţilor, poliția drumurilor, și 
+ în deosebi la tâte casurile cerute de siguranța publică şi paza Ţe- 

--_xei. În asemenea, serviciii însă vătășeii nu potii fi ținuți sub-arme, 
„miai mult de cât o septimână, când negreșit, se vor. schimba cu al- 

“ii, 'Țiinduse Inai mult sub arme, li se va da pe fie care (i câte un leii. - 

m XVI. Sub nici un: cuvânt vătăşeii nu potii fi sustrași din ser- 

„xiciul: pentru care sunt destinați și întrebuințaţi, în afaceri particolare 
=: > XVII, Tâte cele privitore la. instrucție, disciplină, armătură şi 

cchipementul vătășeilor. sunt prevădute în osebit regulament al MI- 

nisteriului de Resbel. - 
i - . 

+ 

Da - : Lit. A. 

" INSTRUOȚII 

“pentru chipul scrierei născuţilor, căsătoriţilor şi morţilor în 

a condicele de acte civile. 

(Estract din Regulamentele organice ale Munteniei și Moldaviei, precum şi disp- 

osiţiile Decretului Domneseii sub No. 733, din 10 August, anut 1263). 

" Regule Generale. - e 

At. 1. 'Tâte întîmplările de nasceri, căsătorii şi morţi, ce 

vor urma între locuitorii de oră ce religie, așezați saii numai tre- 

cători prin comunele sătene și orăzene ce se află în Romănia, tre- 
". Due să se scrie în condicele de acte civile ale Țerel.. 

Art. 2. Scrierea născuţilor, căsătoriţilor și morților de religi - 
"+ ortodoesă se va face de către preoții bisericelor însărcinați cu 

. aţi s
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cesta de către Chiriarhii Eparhiilor ; iar acelora de riturile romano- 
catolică, luterani, calvini, armânii,. lipovanii” şi israelit se va face 
de către funcționarii lor bisericesci saii civilă, ce vor fi însărcinați 
cu acâstă lucrare. „i e 

Art 3-:' Condicele pentru scrierea, actelor civile se pregătescii 
de Guverni prin Ministeriul din Întru (Direcţia Oficiului Statistici). 

Numai casurile (întimplările) scrise în aceste condici se vor 
lua în considerație de' către Tribunalele de Justiţie și. autorităţile 
civile “ale "Țerei, atât pentru cei de religie ortodocsă cât şi pentru 
cei de alte rituri străine ce vor fi născuţi, căsătoriţi sait morţi în 
Romănia e te i 

Art 4.  Condicele pentru scrierea actelor civile cuprindă 3 
părți saii 3 feliuri de registre: m ai 

a) registrul pentru născuți, 
b) registrul pentru căsătoriţi, . 
c) registrul pentru morți — . o . 
Art 5  Condicele de acte civile se dai pe fie-care anii în 

numârii îndoit fie cărei biserici de rit ortodocsi, precum și fie că- 
rei comunități de altă religie; prin Prefecturile locale - Să 
"Art. 6. Tote' condicele actelor civile sîntă șnuruite și : pece- 

tluite de Prefecturile locale ” ii 
Art 7 Scrierea fie-cărui născut, căsătorit și mort se va face . .. 

“în amîndouă condicele de odati | ; DR m 
“ Art. 8. Scrierea în condici trebue să fie curată; este oprit 
Sub cea mai grea pedeapsă ori ce dresătură sai -răsttură asupra 
celor scrise : 

„Dacă preotul va face vre o greșâlă, în timpul când serie, tre-. 
bue să facă tot atunci îndată îndreptare numai. cu condeiul, deslu - 
șindi în josul condicet pricina, acelei greșeli, și. când s'a îndreptat. 

„ Art 9. Preoţii de rit ortodocsii, precum şi funcționarii bise- 
ricești saii civili ai celor-lalte rituri, însărcinați de Chiriarhii (Epis- 
copii) de carii atirnă, cu scrierea născuților, căsătoriţilor şi morţi- 

  

Pe. , 

lor în condicele de “acte civile, carii nu vor îndeplini şi nu vor păzi -: 
regulele statornicite prin aceste instrucţii, pentru adevărata scriere 
a actelor civile, sait vor cuteza să ceară vre o plată: pentru darea 
adeverințelor (biletelor) de naştere și: botezii, vor fi învinovățiți şi 
judecaţi ca abusatoră de autoritatea ce le este încredințată, 

Chipul scrierei în condicele de acte civile . -: 

Scrierca născtților şi Votezaţilor. 

Art 10 Oră care preot va boteza un pruncii, este dator ca 
să scrie îndată fapta nașterei şi botezului în condica: de acte civile, 

'în chipul următor: DN a au mii 
Va deschide condica, la registrul pentru născuţi şi botezați 'și pat Sita ae va scri: i . _ Pa . 

a) în rubrica 1-ea, numerul botezului. 
ae II Ia II IE e STIRE - 

' 

 



... 

„. 
"în care Sa născut pruncul 

1, 

) în rubrica a 2 anul, în a.3 luna şi îna 4 dioa în care. 
“S'a născut pruncul. . -. aa | _ 

-X) În rubrica a 5 va pune semnul (1) dacă pruncul va fi bă- 
cat născut din părinți cununați, iar daca va fi iată, va pune sem- 
nul: (1) în rubrica a 6; dacă însă pruncul va fi născut din părinți 
necununați, atunci de va fi băcat va pune semnul (1) în rubrica a 
7 şi dacă va fi fată va pune semnul (1) în rubrica a S-a. , 

"g) Dacă o femee a născut de o dată duoi copii, va pune în 
rubrica, a 9-a, cifra, (2), dacă a născut trei copii de o dată va pune 
cifra: (3) în rubrica a 9-a, 

:; d) Dupe ce va face scrierea de mal sus, preotul va lua sema 
dacă pruncul. ce a botezat are vre un beteșugii, și dacă are vre 
unul, atunci va, scri cu slove-tot în rubrica a 9-a felul beteșugu- 
lui ce ate : : | 

€). In rubrica a 10-ea va scri numele oraşului, tirgului saii 
“al, satului în care s'a născut pruncul 

3) In rubrica a 1l-ea va scri numele şi familia (pronumele) 
şi meșteșugui sait chipul cu care trăiescii părinții pruncului, sau la 
întimplare de a nu se putea ști pentru amănduoi părinții, va, pune 

numai pe al mumei - E 
2) In rubrica a 12-a va însemna luna, şi în rubrica a 13 dioa 

-î). In rubrica a 14-ea va scri numele ce s'a dat pruncului 1, 
_„ botezii. (uumele trebue scrisii întregii și lămurit ca să se potă ceti 
"de ori cine). - 

_K) In rubrica a 15-ea, va seri numele şi familia (pronumele) 
- nașului saii a nașei ce a botezat pruncul 

. ui . - 
- +1) In rubrica a 16-ea va iscăli preotul care 2 stvirşit bote- 

__zul, nașul saii nașa, precum și păririții pruncului, (de vor fi de faţă). 
m) "Dacă nașul sai nașa şi părinții nu vor ști să scrie, atunci 

-vor pune degetul înaintea numelui lor (care se va seri de preot). 
- Ant. 11  Ori-care preot va săvirși un botezi este dator ca, 

să dea, adeverinţă (bilet) de naştere şi de botezi . 
a) Adeverințele (biletele) de naștere şi botezii se vor da pre- 

oților pe fie care anii de o dată cu condicele de acte civile. 
b). Scrierea se va face în adeverinţă tot de către preot, care 

“a împlini locurile g6le din biletul tipărit, scriindi anul, luna, Qioa, 
numirea orașului, tirgului saii a satului, a plasei (ocolului) și a Ju- 
dețului în care sa, născut-pruncul; va scri numele mumei cel a 
născut şi a tatălui copilului; la cuvântul pruncă, de va'fi băeat, va 

“ adăogi îi, iar de va fi fată, va adăogi &: ascmene și la cuvântul 
-secsul.: de va fi băiat, -va seri bărbătescă, iar de va fi fată, va scri 
femeesc; va scri apoi numele ce s'a dat copilului la botezii, numele 
şi famlia (pronumele) naşului sait a nașei, și în sfirşit va, scri cu 
slove anul, luna, (ioa, orașul, tiigulii sai satul, plasa și Judeţul în 

care: va da acea adeverinţă. (bilet), numărul curent din condica, de 
acte civile, şi apoi se va iscăli de preotul care a săvirşit botezul 

+ Și se va, adeveri de autoritatea civilă prin iscălirea și punerea, pe- 

, . 
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ceței, în orașele cele mai mari de către Sub-comisarii de culori 
(despărțiri) din cuprinsul cărora se află biserica în care s'a bote-. 
zat pruncul, în tirguri de către polițaiii sau comisarii polițienești, 
şi în comunele rurale: (sătești) de. către notariul (scriitoriul) co 
munei 

x) Când! preotul. va boteza, copil gemeni, este dator a da a- 
tâte adeverinți căte suflete va, boteza 
-g, Adeverinţele de: naştere și circumeizie (tăere' împregiur) 

pentru israiliți, se vor seri de către mohel (preot israilit); acele a- 
deverințe i se vor da tot de Guvernii pe fie-care anit de odată cu 
condicele de acte civile. . 

Scnierea căsătorițilorii, 

Art. 12 Ori care preot, înainte de a săvirși o cununie, este 
dator să observe dacă biletul de cununie (peciul) "dat de către au-. 
toritatea,  bisericescă, este adeverit şi de către autoritatea civilă, 
adică, în orașele cele mari de către Sub- comisarii de Culori (des- 
părțiri) din cuprinsul cărora, se află biserica; în orașele cele mici 

“şi tirguri de către Poliţaii sai Comisarii poliţeneşti, iar în comu- 
„ nele' rurale (sătești) de către. scriitorii. sfaturilor - sătești, și numai 
“când biletele vor fi întovărăşite de asemene adeverire, preotul este 
împuternicit a face cununia. 7 

Art. -13.:  Indată dupe: sevirșirea: cununiel, preotul este dator 
a începe'să scrie întimplarea în condica de acte civile pe care o: 
va deschide la registrul al duvilea, pentru cumnamați, Şi va, scri în 
chipul următorii: 

a) In rubrica, l-ea se scrie numărul cununiei ce urmeză. 
b). In rubrica a 2-a se scrie anul, în a 3-a luna și în a 4-a 

dioa în care s'a făcut cununia; 
-c). In rubrica a D-ea se .scrie No biletului (peciului), îna.: 

6-a luna și în a 7-ea, (ioa în care s'a dat peciul de cununie. 
8). În rubrica a S-a se serie numele, familia, şi meșteșugul - 

sait chipul cu care trăiește mirele. 
d).: În rubrica a 9 a se scrie adevărata viustă a mirelui. 

„€) In rubrica-a 10-ea se pune semnul (1) dacă mirele se cu- 
„Bună pentru ântâra dată, dacă se: cunună de a doua oară, să pune 
semnul (1) în rubrica a 11-lea; iar dacă se cunună dea treea oară, 
atunci. semnul (1) se va.pune în rubrica a 12-a 

j) In:iubrica a 13-ea se scrie numirea orașului, târgului saii 
„a comunei sătești în care locueşte mirele 

, 7). In rubrica a, 14-ea se scrie numele şi familia miresei şi 
meșteșugul saii chipul ci care trăiește tatăl, mumă sail chiar.ea singură. 

1). In rubrica a 15-a se serie adevărata vîrstă a miresei, 
K).: În rubrica a 16-a 'să' pune semnul (1) daci mireasa să cu- 

nună. pentru întâia dată, dacă se cunună de a doua oară, se pune 
semnul (1) în rubrica a 17-a, şi dacă mireasa se cunună de a tre- 
ea oară, atunci se pune semnul 0 În rubrica a 18-a. 

d
a



— "136 — 

1): In rubrica a 19-a se scrie numirea orașului tirgului, saii 

a comunei sătești în care locueşte mireasa. 

m). In rubrica a 20-a, se scrie. numele și familia nunului și 

a nunei, precum. şi-a orașului, tirgului saii comunei sătești în care 

locuescit ei . 

n). In rubrica a 21-a se, va iscăli preotul care a sâvirşit cu- 
nunia, precum şi părinții și nunii; iar neștiind a scri vor pune nu- 

mă degetul înaintea numelui lor, ce se va scri de preot. 

Scrierea morțiloră. 

Art (4 Preoţii nu potit săvirși o îmormintare pînă mai ân- 

t&iii nu vor fi împuternicați cu biletul autorităților civile. 

Art 15 Îndată dupe săvirşirea unei înmormintără, preotul 

este dator ca, să înc6pă a seri întîmplarea morții în condica de 
acte civile, pe care o va, deschide la registrul al treilea pentru 

morți şi va scri în chipul următorii: | 
a). In rubrica, l-ea să pue No. .următor al mortului. 
b). In rubrica a.2-a să însemme anul, în a 3-a luna şi-a 4-a 

dioa în care a încetat din vi6ță mortul. R Iu 
x). In rubrica a 5, 6,.7, Ssaii a 9-a, să scrie cu cifre virsta 

adevărată în care a fost mortul când a încetat din vi6ți şi dacă 

este de parte birbătâscă, e | 
8). In rubrica a 10-a să pue semnul (1) dacă mortul a fost 

"dz parte bărbătâscă, fără deosebire de vîrstă saii fel de mârte. 

  

d). Dacă mortul a fost de parte femească, atunci va urma tot 

dupe povățuirea de la litera v, cu deosebire numai că virsta mâr- 

tei o va, înserăna cu cifre în rubrica a 11, 12, 13, 14 sait a 15-a. 

6). În rubrica -a 16-ea să pue. semnul (1) la orl ce mort de 

parte femecască, fără deosebire de virstă saii fel de morte, 
Î). In rubrica a 17-ea se va seri pricina din care a încetat 

din viță mortul, adică de a murit din pricină de bblă saii de morte 

silnică, de pildă, de ucidere, bătaie, otravă, înecare şi altele 

7). În rubrica a 18-ea va scri numele, familia, meșteșugul saii 

chipul cu care a trăit mortul, asemene și orașul, tirgul sai comu- 

ma în care a locuit. DD 

i). In rubrica a 19-ea se va scri numirea, oraşului, tirgului 

sai comunei sătești în care a, încetat din viță mortul. | 

k). In rubrica, a 20-ea, va seri numirea, orașului, tirgului sau 

a comunei sătești în care s'a îngropat mortul. a 

D). In rubrica a 21-a să pue semnul (1) dacă mortul este un 

pruncii de parte bărbitâscă născut mort, iar de va fi de parte fe- 

meească, atunci să pue semnul (1) în rubrica a 22-a. . 

m). In rubrica a 23-a să pue semnul (1) dacă mortul va fi 

păeat nebotezat, iar de va fi fată nebotezată, să pue semnul (1) în 
rubrica a 24-a. - 

n). In rubrica a 25-a să însemne cu cifre, la câte dile dupe 
“ '4, naștere a încetat din vicță pruncul neboteţat. 

“48 - ”
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„î.0). Dacă mortul a fost pruncii născut din părinți cununați, să 
pue semnul (1), în rubrica a 26-a, iar de va fi din părinți necununați, 
să pue semnul (1) în rubrica a 27-ea. - i 

p). Dacă pruncul mortii ya fi născut gemăni, atunci să pue 
semnul (1) în rubrica a 28-a. a 

T). Și în sfirșit în rubrica a 29-a, să iscălească însuși preotul 
care a sătirșit înmormîntarea. Si A 

Chipul facerei estractului (prescurtărei) de acte civile. 

Art. 16. Preoţii de ritul ortodocsi, precum și funcţionarii 
bisericesci sait civili ai celor-lalte rituri cterodocse, carii -sîntii în- 
sărcinați cu ținerea, condicelor și scrierea întîmplărilor civile, 'sintii 
datori ca, la sfirşitul fie-cării trilunii, să facă un estractii (prescur= 
tare) de tote intimplările civile ce aii serisii în condici în cursul 
unei trilunii. i 

Ant. 17. Estractele cuprinse în Art. 16 se vor trimite de 
către însărcinați cu scrierea în condici, pînă la 10 dile dupe espi- 
rarea fie-cărei trilunii, adică: la 10 Aprilie, 10 Iulie; 10 Octonivrie 
şi 10 Ianuarie; însă preoţii de ritul ortodocsi vor trimite 'estrac- 
tele către protopopii de..carii atirnă, iar funcționarii bisericescă sa 
civili al celor-lalte rituri străine, vor trimite estractele 'de. dreptul 
către Prefecturile locale. A 

„Art. 18. Estractele se vor face în modul următorii: NI 
„„Se.va, aduna în condica de acte civile numărul născuților, 

căsătoriților și morţilor ce aii urmat în o comuni mahala, sai pa- 
robie în cursii de trei lani, şi sumele totale ale acestor trei întim- 
plără, se vor scri în o singură linie peo c6lă din estractele tipă- 
rite ce se trimit însărcinaţilorii cu scrierea condicelorit înadins pen- 
tru acâsta. 5 Cr 

Antâii va începe să serie la titlul, în deșertul I-iă, ritul pen- 
tru care se face..estractul; în. deșertul al 2-0a va pune trilunia 
pentru care se fate estactul. adică, dacă cifrele adunate sunții pen- 
tru lunele Ianuarie, Fevruarie și Martie, atunci va pune cifra 1, 
dacă suntii pentru lunele Aprilie, Maii și Iunie va pune cifra 2, 
dacă suntii pentru lunele Iulie,. Augustii, și Septemvrie, va pune 
„cifra, 3, şi dacă sunt pentru lunele Octomvrie, Noemvrie şi Decem- 
vrie, va pune cifra 4; în deşertul al B-ea va pune anul; în deşertu- 
„al 4-a, va.scri comuna, tirgul, comunitatea, şi (în oraşele mari) ma- 
halaoa pentru care se face estractul; şi în. deșertul 'al' 5-lea va 
scri județul .în care se află acea comună sătâscă, saii 'orăşenâscă, 
mahala sai comunitate pentru care se. face estractul.. ! i 

, 

Rubricele din. partea 1-ca pentru născuți. .. i 

2). În rubrica 1 a estractului va pune suma ce va cşi din a-, 
„dunarea. rubricel, a: 5-ea,. din registrul pentru născuţi. .. 
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_b). în rubrica 2 va pune suma ce vă, eși din adunarea rubri- 

cei a 6-a. din registrul pentru născuți. * e 

3). în rubrica 3 va pune suma ce va eşi din adunarea rubri- 

cei a T-ea, din registrul pentru născuți. | , e 

8). în rubrica 4 va pune suma ce va eși din adunarea rubri- 

cel a 8-a, din registrul pentru născuți. a e 

d). în rubrica 5 va pune suma păețilorii. născuți gemeni, cu- 

legîndui din rubrica a a registrului pentru născuți. , 

e) în rubrica 6 va pune suma fetelor născute gemene, - cule- 

gîndule din rubrica a 9-q a registrului pentru născuți; 

3) în rubrica, 7 va pune suma copiilor fără deosebire de secsi 

ce s'aii născut cu vre un. beteşugii, culegindu'i tot din rubrica a 9-a 

a registrului pentru născuți. ” 

Rubricele din partea a 2-a pentru căsătoriți. 

. z) În rubrica 8 va, pune suma ce va eși din adunarea rubri- 

cei a 10-ea din registrul pentru căsătoriți. | a 
i) în rubrica 9 va” pune suma ce va și din adunarea rubricei 

a 1l-ea din registrul pentru căsătoriți. a 

E) în rubrica, 10 va pune suma ce va, eşi din adunarea rubri- 

cei a 19-ea din registrul pentru căsătoriți. a 

„D în rubrica 11 va pune suma ce va: eși din adunarea, rubri-- 

cei a 16-ea, din registrul pentru căsătoriţi. a 

70) în: rubrica 12 va pune suma ce va eși din adunarea ru- 

price a 17-ea, din registrul pentru căsătoriți. - 

n) în rubrica 13 va pune suma-ce va €și din adunarea ru- 

bricei a 18-ea din registrul pentru căsătoriți;- va observa apoi ca 

suma. rubricelor 8, 9 şi 10 din estract să nu fie mai mare sait mal 

mică de cât suma rubricelor 1, 12 și 13. i 

„ Rubricele din partea a 3-a pentru morți. | 

o! În rubrica 14 va pune suma ce va eși din adunarea ru- 

bricei a 5-ea din registrul pentru morți. 
p) în rubrica 15-va pune suma ce va eşi din adunarea . ru- 

bricei a 6-a din registrul pentru morți SE 

_r) în rubrica 16 'va pune suma ce va eşi. din adunarea rubri- 

cei a 7-ea din registrul pentru morţi. Si 
5) în rubrica, 17 va pune suma ce va, eşi din adunarea rubri- 

cel a 8-a din registrul pentru morţi.: : aa 

4) în rubrica, 18 va pune “suma ce va eși din. adunarea ru- 

bricei a, 9-a registrului pentru morți. Na 

u) în rubrica 19 va pune-suma ce va, cși din adunarea ru- 

bricei a 10-a a registrului pentru morţi; această sumă nu va pu- 

tea fi mai mare sait mai mică de cât suma rubricelor .14, 15, 16, 

17 și 18 din acest estract. o. - i A 
f) în rubrica 20 va -pune suma ce 'va eși din adunarea ru 

„5, bricei a îl-a din registrul pentru morţi... E 
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x) în rubrica 21 'va pune suma, ce va eși din adunarea vubri- 
cei a 12-ea din registrul pentru morți. 

ţ) în rubrica 22 va pune suma ce va eşi din adunarea - Tu- 
bricei a, 13-ea din registrul pentru morți. 

c) în rubrica 23.-va pune suma ce va eşi. din adunarea ru- 
bricei a 14-ea din registru pentru morți. 

Ş) în rubrica, 24 va pune suma ce va eși din adunarea Tu- 
-bricei a 15-ca a registrului pentru morți.: 

şt) în rubrica “25 va pune suma ce va eși din adunarea ru- 
bricei a 16-ea a registrului pentru morți; această sumă nu va pu- 
tea fi mai mare sait mai mică de cât suma rubricelor 20, 21, 22, 
23 şi 24 din acest estract, 

4) în rubrica 26 va pune suma ce va cşi din adnarea rubri- 
cei a 21-a a registrului pentru morți. 

î) în: rubrica, 27 va pune suma ce va eși din adunarea rubri- 
cei a 22-a, a registrului pentru morți. 
-g) în rubrica 28 va pune suma ce va eşi din adunarea ru- 

__bricel a. 23-a 4 registrului pentru morţi: 
ia) în rubrica, 29 * va pune suma, ce va eşi din adunarea ru- 

- bricel a 24-a a registrului pentru. morți. 
-i0) în rubrica 30 va pune suma ce va eși din adunarea ru- 

bricei a 26-a a registrului pentru morți. 
» iu) în rubrica 31 va pune suma ce va eși din adunarea ru- 

bricei a 27-a a vegistrului pentru morți i 
y) în rubrica “30 va. pune suma ce va eşi. din adunarea ru- 

„bricei a 28-a a registrului pentru morți. 
Art, 19. Estractele făcute în chipul aretat mai sus se vor is- 

căli de către persoanele însărcinate cu scrierea, întimplărilor în con- 
dicele de acte civile, punândii şi pecetea bisericel ntului. ce pri- 
veşte, și se vor înainta cu grabă autoritățilorii cuprinse în Artico- 
lul al 17-ea din aceste instrucţii.: 

| Art 20. Persoanele însărcinate. cu scrierea celor tret întim- 
plări în condicele de acte civile, carii nu vor îndeplini cu sfințenie 
scrierea, dupe povățuirea dată prin această instrucțiune Şi nu vor 
păzi îndatoririle ce li se puni, vor fi învinovățiți ș şi judecaţi ca a- 
bătuți de puterea și increderea publică ce li sai. dat, | 

| Lit. B.- 
INSTRUGȚII a 

: privitore la îndatoririle ce ati Protopopil din tâte Okiriarhiile spi- 
rituale din România, în privinţa înscrierei stărei. civile. 

" Rogule Generale. 

" Condicele de acte civile: se pregătescii pe fe- care anii decă- „ 
tre Guvernii, prin Ministeriulu de Interne, și se trimiti prin Pre- =.” 
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fecturele respective fie-cărei biserici de ritul ortodocsii, precum 
şi tutulor comunitățilorii de alte rituri, în ordinea următore: 

a) Câte două condici în care trebue să se înscriă tâte casu- 
rile de nasceri, căsătorit” și morți întimplate în cursii de un ani în 
enoria, fic-cărei biserici. 

b) Câte patru esemplare tabele pentru facerea estractelorii de 
pe acele condici la finele fie-cărei trelunii. 

c) Câte un numării de adeverințe (bilete) de nascere și bo- 
tezii, pentru a se da în mâna părințilori pruncilori ce se vor nas- 
ce și se vor boteza. | 
--. Tote aceste vor fi predate la fie-care biserică, negreșitiipină 
la 1 Ianuarie, începutul fie-cărui ani. 

Datoriile Protopopilorii. 

Art. 1. Protopopil vor avea îngrijire de a alege şi a numi 
pe unul din preoții aflați la, fie-care biserică (unde suntii mat mulți, 
iar unde se află numai unul pe ăcela) cu însărcinarea primirei a- 
cestor acte, cu înscrierea casurilor de nasceri,: căsătorii şi morți, şi 
cu păstrarea condicelorii de acte civile ale anilorii trecuți, aflate în 
arhiva, fii-cărei biserici. . n o 

Art. IL Pentru modul înscrierci în aceste condici de către 
preoții însărcinaţi, s'a făcută o deosebită instrucțiune sub litera A, 
din care s'a trimisit fiă-cărei biserici cite două esemplare. : 

Protopopul dar este dator a, face ca acele instrucțiuni să fie 
Dine înțelese de către preoţii însărcinați cu îuscrierea casurilor civile 
-* Axt, II Protopopul este responsabili către Guverni pentru 
„oră-ce rea, întrebuințare sait lipsă a acestor acte, precum şi pentru 
ori-ce înscriere abătută din instrucțiunele sub lit. A, dacă nu va 
arăta la timpi Prefecturei locale asemene abateri. a 
ă Protopopul este dator ca, ori când va face visitațiunile sale 
canonice în cursul anului, să observe dacă și înscrierile în condi- 
cele de acte civile se facii de către preoți cu tâtă esactitatea, du- 
pe povăţuirile date prin instrucțiunile menciunate mai sus. 

Art, IV. Toţi preoții însărcinați cu înscrierea în aceste con- 
dică, sunt îngatorați ca la finele fie-cărei tritunii să trimiță proto- 
popului un estractii dupe înscrierile făcute în condici, formulat du- 

_pe povățuirea ce se dă prin Art. 16, 17. 18 și 19 din instrucțiu- 
nea litera A ÎN ' 

Aceste estracte trebue să fie trimise de către. preoţii în ter- 
menii de dece dile dupe espirarea fiecărei trilunii, adică cel mult 
la 10 Aprilie, 10 Iulie, 10 Octomvrie și 10 Ianuarie. 

Art V. Protopopul priimind estractele, este datorii a obser- 
va daca conțânii tâte sciinţele trebuincise, conformit instrucțiune- 
lor; dupe accea, va face dupe dinsele un estractii: sumară (pe o 
singură linie) pentru t6tă circonseripţiunea sa. 

Acestii estractii sumarii, este datorii protopopul al înainta 
Prefecturei județului, în termenii de două-deci dile, dupe espirarea 
fie-cărei trilunii, 

Pa a 

d N aa 
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Art. VI. La, finele fic-cărui anii, cel mult pînă la 15 Ianua: 
rie din anul următor, protopopul are îndatorire de a adună 
condicele (în numării indoiti) de pe la tâte bisericele, și dupe 
ce le va observa și se va încredința, că înscrierea într'înscle este 
complectă să alcătuiască o listă în numeri îndoit, în care se arăte 
numele comunei, numirea hramului bisericei şi numărul condicelori 
ce:a avutii, şi se înainteze tâte condcele adunate din preună cu 
asemenea liste subscrise de Protopo; către Prefectura județului, 
cel multi pină la 1 Fevruarie spre a le supune la verificarea Tri- 
bunaleloră Justiţiare din țeră. , 

| a Lit. C. 
INSTRUCȚII 

, 4 . ! ! N Ă 4 „pentru îndatoririle  Sub-comisarilor de. culori (despărțiri) din ora- 
şele cele mari. a Polițailor şi Comisarilor polițienesci din orașele 
maă mică şi târguri şi ale Scriitorilor comunal (de sate) în priviu- 
fa înscrierilor casurilor de masceri, căsătorii și morți, întimplate în 

cercul populațiunei. încredințată privegherci lor. 

„„__ Pentru a nu se scăpa din vedere neînserisi: ver un cas de 
nascere, căsătorie şi mârte în condicele de acte civile, care suntă. 
încredințate preoțilorii de pe la tote Disericele aflate în țâră, se. 
stabilescii următârele disposițiuni spre a se putea face un control 
acelor înscrieri. o | | a 
At. 1. De la 1 Ianuarie anul 1864, fie-care Sub-comisarii de 

culGre din orașele cele -mari, fie-care Poliţaiu sait Comisar poliție- 
nescii din orașele cele mici şi târguri, şi fie-care Scriitor comunal 
(de sati) este dator a înființa trei feluri de liste, dupe modelele aci 
alăturate sub No. 1,.2 și 3, în care trebue să înscrie tâte ceasurile 
de nasceri. căsătorii şi morți întâmplate în cercul populaţiunei în- 
credințată vegherei lor. | o | 
_ Pe cât privesce însrierea 'casurilorii de căsătorii, fiind că, du- 
pe :eguleje astădi în vigore, nu se pote săvirși o conunie până 
mai ăntâiii nu va fi supusi biletul de cununie (peciul) și la visarea, 
autorităței civile, funcționarii numiţi mai 'sus, nu ai de cât ale 
înregistra in lista No. 2, fără a mai avea trebuințţă de relațiunea, 
preotului respectivii. * 

| Tot asemenea vor înregrista în lista, No. 3 Și casurile de mor- 
ț, de 6re-ce nică un preot nu pâte îndeplini o îninormîntare. fără, 
prealabila învoire a autorităţei civile. 

Pe cât privesce însă ceasurile de nascere și botezii, fiind-că 
preoții a facultate de a boteza în ori ce timpi şi ori pe cine, fără de a 
avea trebuinţă de învoirea autorităţilor civile, prin osebite instrucți- 
uni s'a pusit îndatorire tatulor preoțilorii ca de la 1 Ianuarie anul 1864, 
când vor săvirşi -asemenea acte de botezii, să nu dea adeverinţa 
(biletul) legiuiti în mâna părințilorii pruncului pîuă mai întâiii nu 

  

pr, > 
i     
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va, fi verificat cu sub-serierea și sigilul cancelariei funcționarilorii 

civili numiţi mal sus. | 

Verificarea se face sub-seriindi şi funcţionarul ciril sub iscă- 

litura preotului, şi punîndi la, colțul biletului sigiliul cancelariei sale. 

| Aceşti funcționari dar, când li se vor presenta spre verificare 

biletele de nascere și botezii, să înserie casurile în lista No. 1. 

Art. IL. Toţi preoții nsărcinați cu înscrierea în condicele de 

acte civile, fiind îndatorați ca. la finele fic-cărei trilunii să trimiță 

Protoieseilorii respectivi câte un estract de tâte casurile civile ivite 

în emsul unei trilunii, s'a pusii o nouă îndatorire numițilorii preoți 

de a nu înainta acele estracte, pînă mal ânteiit nu le vor controla 

cu cele trei liste ţinute și de către funcţionarii civili, ca, în cas 

de a se vedeavre o deosebire la No. casurilorii, să se observe.de 

unde vine acea, deosebire şi să se împlinescă înscrierea casului, a- 

colo unde lipsesce, adică ori în condicele de acte civile ori'în liste. 

„Art. IIL. Funcţionarii civili cuprinși mai sus, dupe ce vor face 

verificarea esplicată în Art. IL, la finele fie-cărei trilunii cu estrac- 

“tele ce trimiti preoții, apoi, sunt îndatorați, ca la finele fie-cărut 

anii să facă şi dinsii un estract dupe listele No. 1, 2 și 3 de toți 

născuții, căsătoriți şi morţii, urmaţi în cursul anului și să] înain- 

teze autoritățilori superidre, adică : 

Sub-Comisarii de culori din orașele cele mari şi Poliţail şi 

Comisarii polițienesci din orașeie cele mici şi târguri, vor trimite 

acel estractii Wadreptul către Prefectura locală; iar Scriitorii co- 

munelorii vor trimite estractele către Sub-prefectura locală. 

“ Estractele cuprinse "mai sus trebue a fi înaintate negreșit pi- 

nă la 30 dile dupe espirarea fie-cârui anii. : 

Art. IV. Sub prefecții, priimindii estractele de la Consiliurile | 

comunale, suntii datori a face dintrinsele un conspectit sumarit pe 

plasă şi a înainta Prefecturei pînă la 15 Fevruarie, dupe espirarea - 

anului precedent. 
Art. V. Fancţionarii civili numiţi mai sus, dovedindu-se că aă 

- neglijat înscrierea în liste a casurilor de nasceri, căsătorii şi morți, 

îndată ce ele se 1vescii. dupe îndatorirele: ce li se pună prin acâs- 

tă instrucțiune, vor fi acusaţi și judecaţi ca abătuţi de la îndepli- 

nirea datoriiloră funcțiunei ce le este încredințată.
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| Lit. D. 
INSTRUCȚII 

privităre pe Raportoriă Statistice de județe. 

Administraţiunea și vesherea asupra esactei înscrieri a stărel 

civile, adecă: a înscrierei casurilorii de nasceri, căsătorii şi morți 

în condicele de acte civile, dândusă, prin Decretul Măriei Sale Dom- 

nitorului No. 783, din 10 'August,. asupra Ministeriului de Interne 

(Oficiul Statistică), tote lucrările relative la aceșt serviciii publici 

se punii în atribuţiunea, Raportorilorii Statistici de județe. 

- Atribuţiunile Raportorilori Statistici, în privința administrărei 

şi esactel înscrieri a stărei” civile în condicele respective, se resumă 

de o cam dată în următorele: 
L Art. 1. Condicile de acte civile ce suntă trebuincidse tutulor 

bisericilorii din ţ6ră, din preună cu esemplarele pentru estracte: şi 

biletele ce trebue a se da părințilorii pruncilorii „născuţi și botezați, 

se vor pregăti şi se vor trimite Prefecturilorii respective ]a începu-"- 

tul fie-căruia anii de către Ministeriul de Interne. 
Art. 2. Raportorii Statistici sunt datori a avea pregătite mai 

din vreme, prin înțelegere cu Protoierei respectivi, liste esacte de 

tot numărul bisericelorii de ritul ortodocsă, precum și de alte rituri 

străine, cărora trebue a li se trimite asemenea condici, 

Art. 3. Indată ce se vor priimi la Prefectură condicele, es- 

'tractele și biletele trebuinci6se, Raportorul va îngriji de a se sigila 

-cu sigiliul Prefecturei, şi în termenii de dece dile dupe priimirea 

lor, să le espediese prin Sub-prefecturile și Poliţiile respective spre 

a se împărți fie-cărei biserici de ritul ortodocsii şi fie-cărei comu- 

nități de alt rit, câte două condici, patru esemplare tabele pentru 

estracte şi câte unii numării Gre-care de adeverințe (bilete) pentru - 

născuți şi botezați (calculat dupe numărul populațiunei comunelorit), 

îndatorindii pe acele Sub-prefecturi şi Poliţii de 2.le preda negre- 

git la destinația lor, cel multii pînă la 30 Decemvrie, înainte de în- 

ceputul fie-căruia anii, şi a trimite Prefecturei dovedile cuvenite de 

la priimitorii acelor condici, dupe care și Prefectura pînă. Ja 15 Ja- 

nuarie va raporta Ministeriului despre esacta îndeplinire a celor de 

mai sis. 
Art. 4. Protoiereil, precum și toţi funcţionarii bisericescl saii 

civili al celor alte rituri, însărcinaţi cu înscrierea în condicele de 

acte civile, suntii îndatoraţi, prin alte instrucțiuni speciale, de a tri- 

mite Prefecturei la finele fie-cărei trilunii câte un estractii sumarii 

de tâte casurile de nasceri, căsătorii și morți, întâmplate în circons- 

cripțiunea lor. , 

Priimindu-se la Prefecturi acele estracte, Raportorul Statisticii 

este dator a obserba dacă sciințele înscrise întriinsele suntii Com- 

plete şi. conforme cu povăţuirile din- instrucţiunile A și B, relative 

+ „la modul înserierel în condicele de acte civile, dupe care să facă . 

“pa gi Raportorul un estractii sumarii arătândi pe câte o singură linie
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pe toți născuţi, căsătoriți şi morții ai fie-cărui ritii și să "1 ina- 
inteze Ministeriului .cel mult pînă la trei-deci 'dile din luna urmi- 
târe dupe fie-care triluniă. pa , i 

” “Art. 5. Pentru a-se putea face un control înscricrilorii casu- 
rilori. civile, Guvernul, prin instrucţiunea sub litera. C,.a 'pusii în- 
datorire tutulor Sub-comisarilor de culori din orașele mai mari, Po- 
lițailor şi Comisarilor polițienesci din oraşele mai: mici și: târguri; 
şi tutulor Scriitorilor comunali (de sate) ca, de la 1l-ii lanuarie 
anul 1864, si înființeze și dinșii trei liste, sub No. 1, 2 şi 3, in ca- 
re să înscrie tâte casurile. de nasceri, căsătorii și morți ce se vor 
întâmpla în cercul populaţiunei încredințată, vegherei lor. 

:Prin aceeaşi instrucțiune se pune îndatorire nummiţilorii fune- 
ționari, ca, :a finele fie-căruia anii, să facă și dinşii un estractii du- 
pe acele trei liste şi să "1 trimită autoritățilorii superidre în modul 
prescrisii prin acele instrucţiuni. | 

Raportorul Statistică, priimindi la finele fie-cărui anii acele 
estracte de a Sub-comisaril de culori, de la Poliţaii şi Comisarii poli- 
ienescă și de Ja Sub-prefecturile locale, va. face şi din acelea “un 
estractii sumariii pe judeţă şi 1 va trimite Ministeriului pină. la 'l-iă 
Martie, dupe espirarea fie-căruia anii. 

Art. 6. La finele fie-căruia ani, Protoiereii respectivi sunti 
datori de a aduna tâte condicile de acte civile dupe la biserici şi 

“a le trimite Prefecturei cu liste în regulă: aa 
Prefectura priimindă acele condici este datâre a le preda.în 

„dată cu aceeaşi regularitate la Tribunalul local spre-a le verifia.: 
„» „ Dupe ce Tribunalulii va, face verificarea, popresce în archivel6 sa- 
“le una din'cele doui condici a le fie-cărei biserici spre a le:con- 
-sulta în casurile prevădute de lege şi cea de a doua condicii, pen- 
“tru fie-care biserică, o trimite Prefecturei. i 

Priimindu-se aceste condici. .veriticate, Prefectura este date 
în termenii de 10 dile dupe priimirea lor să le predea autoritățilorii 
civile, prevădute în Art. următor, spre păstrare, . - o ii 

Art. 7. Una -din condicile. de acte civile 'pe anii co vor es-. 
pira, după ce se vor verifica de 'Tribunal, se vor depune spre păs- 
trare de către Prefecturile locale în cancelariile autorităţilorii civile, 
adică în oraşele cele mari la Comisiile de culori, în oraşele mai 
mici şi târguri la Poliţii și la Comisariatele poliţienesci, iar în co- 
“munele rurale la cancelaria. consiliurilorii comunale, ci: 

: Art. 8. Şetii cancelariilorii de, mai sus, în care aii a sa păs- 
tra condicele. de acte civile, suntit responsabili pentru buna jăstrare 
a lor şi pentru ori ce perdere. ea Tai 
„Dacă însă dinvre un accident neprevădutii sar perde or star. strica ! 
vre una Sai mat multe din condicele de acte civile ce vor fi depuse în . 
păstrarea archivelor acelor cancelarii, atunci: Șeful “este dator de a 
cere prin Prefectura locală a "i se trimite copii veritieate dupe con- 
dicile depuse la iribunalul judeţului şi acele copii se vor depune în ' a: 
locul condicelor originale ce sa perdut ori sa stricati, pi 

Art. 9. Raportorii Statistici ai dreptul:de atace ori cânqil“: î 0: 
5 
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seva: părea de; trebuinţă, inspecţiuni : pe la. bisericile din coprinsul 

jndeţului, precum și funcţionarilor bisaricescă sait 'exwili-al celor 'al- 

te rituri streine, care vor fi însărcinați de comunităţile respective 

cu ţinerea şi inscrierea, condicilor stărei civile, spre a observa da- 

„că înserierea se îndeplinesce conformi regulilor stabilite pentru. a- 

cest, servicii publicii, precum și dacă păstrarea . condicelor vechi se 

  

„REGULAMENT ') 

-pențru ordinea cu care ait a se imprima pe viitori la Imprimeria . 

i Statului -tâte tipăririle serviciiloră publice. 

„De la începutul anului 1864, tâte Ministeriile. și serviciile de- 

„pendinte de: dinsele: (afară de Ministeriul de Resbelii) vor comanda 

stipărivile de care vor avea trebuinţă în tot cursul anului numai la 

; Imprimeria. Statului, cu ordinea următâre:. Si - 

DR e ARTL 

Lit. a), În luna lui Ianuarie 'se vor comanda numai tipăririle 

-estraordinarii, care vor fi formulate. de servicii în cursul acelei luni, 

fiind că Imprimeria, se află ocupată cu remășițele de tipăriri din a- 

-nul espirat, precum și cu tipăririle trebuincidse Adunării Generale 

„şi care, trebue a se îndeplini cu cea mai mare grăbnicie. 

-b). În luna lut Fevruarie, - tote . Ministeriele și serviciile depen- 

dinte de dinsele,. trebue. să comande tipărirea -tutulor registrelor de 

intrarea și eşirea, hirtiilorii, condicuțele de transportii, registrele 

„serviciului fnanţiarii, privitâre pe Casieri: şi Perceptori, și în fine 

tipărirea tutulor condicilor care nu “preschimbă' formula. lor în nici 

unit anii și care sunt trebuinci6se pentru anul viitori. 

Tipăxirile estraordinarii ivite în cursul lunci. 

, Tipărinile Adunărei: Generale 

_€). In luna lui Martiit tipărirea tutulor Dlanchetelor, recepise, de- 

-claraţiuni, chitanți şi în fine oil ce alte formule care Sai înființatii 

prin vre o lege n6ui ori sa preschimbat formula celorii din anul 

espiratii din casti neprevădutii, și care suntii trebuinci6se chiar în 

« cursul unului, îndată după închiderea, sesiunei Adunării 

Pipăririle estraordinare, ivite în: cursul lunei, - o 

d). În luna lui Aprilie vor începe tipărirea cărțilorii didactice 

: vechi, care vor remânea în usii şi pe anul viitorii 

„“. ipăririle estraorâinare, ivite în cursul lunei. 

.e). În luna lui: Mai, asemenea tipărirea. cărțiloră didactice. 

_ ipăririle estraordinare, ivite în cursul lunci. o 

. - *) Sancţionată ca decretul No. 70, din anulii 1864. -f



— 149 — 

_£). În luna, lui Iunie, rmășița cărțilorii didactice 
- Actele civile. | e 

„. 'Tipăririle estraordinare, ivite în cursul lunci o 
_g). In luna. lui Iulie, tipăririle - tutulor: blanchețelor, recepise, 

declaraţiuni, cuitanți şi în fine orl-ce alte. tipărită care remâni tot 
aceleşi şi pe anul viitori ca în.anul, trecut. 

Tipăririle estraordinare, ivite în cursul lunei | 
“h). În luna lui August, cărţile didactice care se vor adopta din 

nui de către Ministeriul Iustrucţiunei Publice. pentru anul scoias- 
„ticit viitorii. A i 

Tipăririle estraordinare, ivite în cursul lunei . .. pi 
i). În luna lui Septemyre, editarea. legilorii nuoi. ce trebue a se 

promulga, sait reeditarea celor veclii. Si E 
Tipăririle estraordinare, ivite în cursul lunci 

'5)- În luna lui Octomvrie, tote tipăririle de .condici şi ori-ce 
„alte tipăriri a căror formulă trebue schimbată pentru anul viitorii. 

„“Tipăririle. estraordinare, ivite în cursul lunei. . Pt 

_%). În luna lui Noemvrie, budgetele și ori-ce alte dări de s6mă 
ce trebuescii pregătite înaintea deschiderei ;sesiunilorii . Adunărei 

Generale. „ o a 
'Tipăririle estraordinare, ivite în cursul lunci 

ID. În luna lui Decemvrie, lucrările Adunărei Generale.. Ori ce 
alte remășițe de tipăriri, care, din casuri estraordinare, s'a ami- 

Kati 

nat pînă în luna din urmă a-anului. ae . 

„d 

Tipăririle estraordinare, ivite în cursul lunei.:, e zi 
- Avi, 2. Păzirea întocmai a acestui Reelement se impune DD-lor 

Şefilor. de servicii şi de Secsii. respective din tte Ministeriile. . 
Art. 3. Dacă D.D-nii Şefii mencionați nu tor. îngriji de a eseputa 

'comandarea treptată a tipăririlor în modul indicat mai sus, și din a- 
câstă causă nu se vor putea esecuta mai tărdii acele tipăriri tot 
de către Imprimeria Statului, atuncă se va. aplica funcţionarului vi- 
„novat de acâstă, întărdiere o penalitate de amendă în profitul Im- 
primeriei, analogisită pe I6fă de la.8 dile pînă la 2 luni, dupe a- 

“ preciarea, Ministrului respectivi. -*. e i 
Art. 4. Acest Deglement -se..va imprima, se -va avisa şi se va. 

lipi în tâte camerile cancelarielorit publice ale Statului, spre a ajunge: 
la cunoscința celor ce se cuvine... .. i 

 



  

— 150 — 

LEGE 

- pentru înfiinţarea unui Consilii de Statu!). 

CAPITUL 1. 

Disposiţiă generale. 

Art. 1. Consiliul de Stati se află pusi lingă Puterea, esecuti- 
- vă spre a prepara proiectile de legi ce Guvernul va, avea, să pre- 

sinte Adunărei Elective, şi regulamentele administrative, relative la 
punerea îa lucrare a legilor. | 

Ei esercită şi atribuţiuni contenci6se care i se dai de legă în . 
materii administrative. și nu are atribuţiuni legislative. 

Art, 2. Consiliul de Statii, dupe inițiativa Guvernului, cată să 
fie consultat asupra tutulor legilor și regulamentelor de administra- 
țiune publică. 
„Art. 3. Consiliul de Statii pote să nu fie consultat asupra pro- 
iectelor de legi relative: . 

„ La ficsarea Budgetului anual.. 
: La. credite suplementare saii estraordinare. 

"3. La regularea definitivi a socoteliloră fie-căruia esersiciii. 
4. La fiesarea contingentului anual al armatei și la chiema- 

rea claselorii sub drapelii. 
“Art. 4. Domnul va putea tot-dW'auna retrage din deliberaţiunea 

Consiliului de Stat proiectele sai propunerile de proiecte cei le- 
au trimisii.. 

“ Art. 5. Consiliul de: Stati, în ordinea ierarhiei, este epală cu 
| Curtea de Compturi și vine îndată “dupe Curtea de Casaţie. 

CAPITUL 1. | 
Compunerea Consiliului de Statii. 

Art. 6. Consiliul de Stati se află pusi sub. direcțiunea și pre- 
şedinţa Domnului. 

“Art, 7. EL se compune: 
a). De un Vice-Președinte, 
b). De nouă Membri consiliari, 
c). De un'Secretar general şi duoi' Secretari secondari, 
4). De nouă, auditori fără 168. 

Art. 8. Ministrii potit asista la tote lucrările Consiliului de 
Staii, afară numai când deliberă în materii contenci6se saii asupra 
unei acusațiuni pornită de un Ministru în contra, unui funcționar: 
administrativi. 

Ei vor avea numai votă consultativii. 

  pă
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- Art. 9. Vice-Președintele, Membrii, auditorii, şi Secretari Con- 
siliului de Statii se numescii de Domnii și se poti revoca. 

„ Revocarea consiliarilori va. fi personală și motivată,. şi se va 
face prin Decret Domnescii în urma.unui raport din partea, Consi- 
liului de Ministri. . | | „n ! 

Art. 10. Cei-l-alţi impiegaţi ai Consiliului de Statii se numesc 
de Domnii, dupe. recomandaţia Consiliului, prin Președintele Cabi- 
netului de Minstri, DE 

Art. 11. Consiliul de Statii cată să fie compusi de pers6ne 
care, prin capacitatea și varietatea cunoşcințelorii - lorii teoretice şi - 
practice, vor representa tvebuințele diverselor ramure de admi- 
nistrațiune publică. A 
"Membrii sei se vor alege dintre pers6uele care aii ocupatii 
funcțiunele: de Ministri, 'de Agenți ai TȚerei pe lingă Puterile stră- 
ine, de Membri ai Comisiunei Centrale, fostei Înnaltei. Curți sai 
Curți Princiare, fâstei Eforiei a .Sc6lelor, de Membri al Curţii de 

„ Casaţiune şi ai Curţii de Compturi, de Președinți, Membrii sait Pro- 
curori ai Cunţilor de Apel, de Directori de Ministere, de: Rectori 
saii profesori de facultăți, de Inspectori Generali, de Prefecţi şi de 
Ingineri Capi. N RE . 

Aceştia cată să .aibă un servicii de ş6se anl celii puţini în 
„funcțiuni administrative sait judecătoresci, fără a se socoti în nu- 
mărul acestor ani funcțiunile cele mici ce ai fostii remunerate cu 
mai puțini de o mie lei pe lună. -: a 

Pentru pers6nele care vor avea tot-d'odată şi diplome de doc- 
tori saii licenţiați în drepti sait sciinţe, e de ajunsi justificarea u- 
nui servicii pe patru ani numai în arătatele ramuri,.sait un eser- 
siciii de cinci ani a profesiunei libere de advocatii, Medicii sai In- 
ginerii. Poti fi asemenea numiți Membri la Consiliulii de Stati: Pre- 
şedinții Consiliilorii generale de districte, Președinții Municipalită- 
ților de Bucuresci, Iași, Craiova, și Galaţi, Directorii păminteni ai 
companiilorii de căi ferate, și ai bancelor publice, dupe un esersi- 
ii de cinci an. : . 

Art. 12. Auditorii se vor numi de Domni, dupe o îndoită lis- 
tă presentată de Consiliii de Stati, dintre tinerii ce.ait etatea.. de 
21 anl cel puținii, şi o diplomă intro specialitate. 

Aceştia unindă, pe lângă condițiunele cuprinse în Ant. 11, și 
un serviciii cu distincțiune de patru anl cel puținii ca auditori, se 
vor numi cu.preferință la posturile vacante de Consiliari. 

Art. 13. Membrii consiliului de Statii cată să fie Romiîni sail 
naturalisați Români şi se aibă.etatea de 35 ani celi puținii: 

Art. 14. Fi nu poti fi Deputaţi la Adunarea Electivă, şi pos- 
turile lor suntă incompatibile cu ori ce altă funcțiune publică salariată. 

Generalii armatei potii fi numiţi Consiliari de Statii;. însă -el 
se vor considera ca afară din cadru, și priimescii numai l€fa, de Con- 
-siliar. fără a'şi perde dreptul de vechime.  .. SR: 

„Art. 15. La intrarea lor în funcțiune, Consiliarii depunii ju- 
“rământă în mâinile Domnului. ae - 
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 Secretarii şi: cei-l-alţi împiegați jură. înaintea Adunăreă Gene-; . 
rale a Consiliului. 

- Art..16.. Vice- Președintele Consiliului de Statii va putea, chie- 
ma în “Adunarea generală, saii în adunările parţiale ale comitetelorii, 
pe ori ce pers6nă saii funcționari, distinşi prin - cunoscințele lori 
speciale, spre aș da opiniunea lor asupra cestiunelorii celi sar pune 

„CAPITUL IL. 

““ Procedarea consiliului de Statii. 

Art. 17, Otăririle Consiliului de Stată se iaii în Adunarea £ sa 
generală. , 

Art. 18. Adunarea generală a Consiliului de Statii se va pre... 
sida de; Domni. 

În lipsa Domnului, Vice- Președintele î îi va ţine Jocul. E 
Când şi Vice-Preşedintele va lipsi, î va ține, loculii cel: mai : 

vechii dintre Consiliari. 
„Art. 19. Consiliuli de Statii nu. va putea delibera. în Adunare 

generală, daca nu. vor fi presenți șâpte cel puțini din membrii sef - 
socotindu-se 'şi : Vice-Preşedintele. : -, 

_ La casti de împărțire a voturilorii, "votul Vice-Președintelui 
va fi preponderent. . i 

Art, 20. Consiliulit. de Statii se va împărți în trei  Comitete; 
fie-care Comitetii va, fi compusii. de “trei -nembri.. 

Cel mai. vechii dintre Membrii fie- -căruia Comitetii va presi- 
E da Comitetul. 

| Art, 21. Vice-președintele Consiliului de Stată va. putea pre- 
sida ori-care din Comitete, şi în cașii de Împărțire a voturilorii, vo- 
tulă s&ă va fi preponderentii. 

„Art, 22. Câte-un : Secretar va îi alăturati pe lângă fie-care 
Comitetia. , 

ş- Art, 23; Comitetele vor fi insărcinate cu prepararea lucrări- 
lori şi cu instrucțiunea generală, fără însă ași putea da opiniunea 
loră în cestiuni de natură contenciosă. . 

Art. 24. Propunerile suii proiectele de legi şi de regulamente -" 
se trimită de Domn. saii de Preşedintele Consiliul de Ministri că- 
tre Vice-Preşedintele Consiliului “de Stati iii i 'r 

Acesta, împarte diferitele aceste lucrări între Comitetele Consii 
liului, având în vedere: atât egalitatea, împărţirei sarcinilorii, cât $ 
specialitatea Membrilor. din Comitet. 

Art. 25. Tâte cele-l-alte cestiuni, care intră în atribuţiunile 
Consiliului de Statii, se trimiti tot Vice-Preşedintelui - Consiliului 
de Statii, de câtre Preşedintele Cabinetului Ministrilor şi sc Îm- 
parti între diferitele comitete. . 

Art. 26. Reclamaţiunile aridicate. de particulari pentru apăra- 
rea intereselor lor, în casurile anume determinate de legi, se potii 

a + adresa, direct la Consiliul de Statii, dacă acei particulari ai reclamat 

„* 

..
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mai inainte la Ministru. respectivi și n'aii dobândit îndestulare în 
timpi de 15 dile, cel mult, de la data priimirei reclamărel.. 

Consiliul de Statii .va intra direct în esaminarea unor asemeni 
reclamațiuni. | 

Art. 27. Secretariul fie-căruia : Comitetii va. prepara lucrările 
ce suntii a, se discuta în Comiteti, şi va aduna, elementele - trebu- 
incidse în discuțiune, mai alesi pentru cestiuni contenci6se. 

Art. 28.. Vice-Preşedintele va, însărcina pe auditori cu dife- 
rite lucrări privitore la Comitetele saii la Adunarea Generală a Con: 
siliului. . , A „o 

Art. 29. Fie-care lucrare, care s'a terminată in Comiteti, se 
va supune ]a- deliberarea Adunării generale. 

Un Membru al Comitetului va; face un raportii asupra, lucră- 
rei, și va susține discuțiunea în Adunarea generală. - 

Art. 30. Proiectele de legi, și ori ce alte lucrări ale. Consi- 
„Hului de Statii, discutate şi priimite în Adunarea generală, se vor 
adresa Ministrilor prin Vice-preşedintele Consiliului de Statii. 

Art. 31. Domnul sau Preşedintele Consiliului de Ministri vor 
putea înapoia Consiliului de Statii o lucrare a sa, cu nouă obsei- 
vațiuni, pentru ca, Consiliul de Stat săşi dea încă opiriunea sa, 

Art. 82. Când o lucrare a, Consiliului de Stată se va adopta 
de Puterea esecutivă, Decretul ce. se va da asup.a ci va purta for- 
mula: «audind şi opiniunea Consiliului de Stată.« - a 

Proiectele de legi, 'ce aii a se da în deliberarea Corpului le- 
giuitorii, vor putea astmenea.purta aceeași formulă. | ! 

Art. 33. În materii contenci6se, când se atinge interesul u- 
nui particular sai persâne' juridice, otărîrea Consiliului de Statii. 
„nu închide drumul jurisdicțiunei Tribunalelorii ordinare, de cât în 
casurile care anume se vor determina de lege, sai în. casii când 
părțile vor da înscrisă mulţumire pe otărirea Consiliului, 

“Art. 34. Asupra unei otăriri definitive, saii asupra unei în- 
cheieri consultative a Consiliului de Statii, partea nemulțumită în 
materie contenci6să, va putea cere, în termină de trei luni. de la: 
comunicarea. otărîrei sai închierei, revisuirea acelei otărivi saii în- 
cheieri, în casurile următâre. . 

a). Când otărîrea e efectulii urei erori de fapt, care resultă 
din actele şi documentele ce s'aii presintatii. 

b). Când în 'urma dărei hotărîrei s'a descoperit noue documente, | 
care potii să schimbe starea, cestiunei. 

c). Când prin otărire s'a dat mai mult de cât sa cerutil. 
- 4), Când otărirea s'a dat cu călcarea formelor cerute de legi şi 
regulamente. a A 
„» Art? 35. În materii contenciose şi de disciplină, unulii. din 

membrii Consiliului de Statii, va, putea fi însărcinatii a, face anche- 
tă la. faţa, locului. 

Art. 36. Deliberaţiunele Consiliului: de Statii. atât în Aduna- . 
rea generală cât și în Comitete, nu suntu publice. 

n. materii însă contenciâse şi de disciplină, deliberaţiunele.... 
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în Adunarea Generală suntii publice, şi fie-care din părți. se va.pu- 

tea apăra verbal saii înscrisii, directii sat prin advocati. În a- 

„ceste materii, Comitetul va putea chema pe părți înaintea sa spre 

a le lua interogatoriii saii a le cere ori-ce informaţiuni. | 

Art. 37. Nu vor. putea pleda înaintea Consiliului de Stati, 

ca advocaţi, de: cât acei carii potii pleda înaintea Curţei de Casaţiune. 

Art, 38. În materii contencidse şi de disciplină, Consiliul de 

Statii, în Adunare generală, va putea să otărască, înainte sai dupe 

ce va asculta pe paktea rec amantă sait pe apărătorul stii, și mal 

înainte de a încheia lucrarea, ca să câră informaţiunele trebuinci- 

se de la Ministri sait de la cel-l-alţi agenți administrativi. 

În asemenea materii, unulă din Membri va fi însărcinatii de 

Vice-Preşedintele a îndeplini în Adunarea generală, funcțiunea de 

Minister publici, și va lua conclusiuni. Acest Membru nu va pu-. 

tea lua parte la votă. 
Art. 39. Vice-Preşedintele Consiliului de Statii va regula or- 

dinea.. dilei în adunările generale, şi va chema pe părți în materii 

contenci6se și de disciplină. a A - 

“ Art. 40. Chemarea părțilori se va face prin o singură citație. 

Art. 41. Tâte hotaririle Consiliului de Statii: în Adunarea ge- 

nerală, saii în Comitete, se vor lua: dupe majoritatea voturilorii, 

Minoritatea își va formula, înscrisii opiniunea sa. . 

Azt., 42. Un regulamentii interiori, dat în forma 'veglemente- 

loră. de administrațiune publică, va regula mai pe largă cele rela- 

tive la disciplină, la ordinea şi la specikicareatlucrărilori pe comitete. 

CAPITUL IX. - 

 Atribuţiunile Consiliului de Stati. 

. Art. 43. Consiliul de Statii, afară de misiunea. ce are de a 

prepara, proiectele de legi și de reglemente, va mai avea în special 

atribuţiuui relative la materit de administraţiune, şi atribuţiuni 're- 

lative la materii contenci6se. „: 

a). Atribuţiuni relative la materii de administraţiune. 

, “Art. 44. Consiliul de Statii va putea fi consultati asupra tu- 

tulor. cestiunilor administrative, care i se vor pune de Domni sau 

de Ministri. 
| Art. 45. El va putea fi consultatii mai alesii: 

; a). Asupra redactării contractelorit de avenduire ale averilori 

Statului sau stabilimentelor pubiice, şi a altor contracte de intre- 

prinderi publice: DE E a 

-:.b). Asupra neînțelegerilor și dificultăților ivite, în aplicarea a- 

celor. contracte. e a 

: €). Asupra închinierilor sait. vinderilor. obiectelor Statului. 

d). Asupra reglementelor de poliţie și igienă publică. 
„i ; . . . . «. 

37 ...€). Asupra conflictelor. ivite: între” autorităţile județene, Comu-



nale sait municipale; precum şi asupra, conflictelorii de atribuțiuni 
dintre autoritatea administrativă. şi cea judecătorescă. 

(). Asupra cererilor de estradițiune. 
8). Asupra. cererilor de naturalisațiune. 
h). Asupra concesiunilor de drumuri ferate, de canaluri și altor 

“întreprinderi de lucrări publice. | a 
î). Asupra formărei stabilimentelor de utilitate publică, și în fine. 
i). Asupra tutulor cestiunilor care i se vor însemna prin legi şi 

regulamente. . AIE 
At. 46. Consiliul de. Statii va esercita un drept de disciplină 

asupra funcționarilor de ramura administrativă. care i se vordeferi 
de Domnii sait Ministri. 

Art, 47. Pedepsele disciplinare, ce Consiliul va putea propu- 
ne, vor fi: mustrarea, suspendarea provisorie de la o lună pînă la 
trei, saii revocarea. | i 

Mustrarea se va putea pronunța şi fără a se asculta inculpatul. 
Suspendarea, provisorie şi revocarea 'se vor propune, dupe ce 

se va asculta incuipatul, în modul prevâdut la Art. 37, 38-și 39, 
și se vor. esecuta, dupe ce mai ântiii se vor supune prin Ministe- 
riul respectivă, la aprobarea Domnului. 

Art. 48. Consiliul, afară de” pedepsele disciplinare ce pâte 
propune, sai fără chiar a propune o asemenea pedâpsă, îşi va da 
opiniunea sa, dacă actul imputat foncționarulni este de natură a da 
locii la competința instanțelor judeciitoresci. 

Atribuţiunea relativă la materii contencidse. 

Art. 49. Consiliul de Statii va, putea judeca, ca primă sai ul- 
timă instanță, tote causele de natură contenci6să administrativă, 
câte i se vor atribui prin o anume lege: „- 

Art. 50. În tâte cele-l-alte cause, în care Consiliul de Statii 
va fi chemat a judeca cestinni prin care se atingii interesele unui 
particular, otărirea Consiliului va avea caracterul consultativii, con- 
formii cu cele regulate la Art. 34. : ă 

"Ast, 51. Particularii, sai și alte. pers6ne juridice. a, căror in- 
terese se află vătămate prin. o măsuri administrativă, poti reclama 
la Consiliul de Statii. | , | : 

a). În contra otăririlor Ministrilor date cu eccesi de putere sati 
cu călcarea legilor și reglementelor în ființă. i 

b). În contra otăririlorii, sait „actelor de esecutare ale Prefecţilor, 
Sati altor Agenţi administrativi. date cu ciilcare de legi saiireglemente. 

€). În contra otâririlor comisiunelor de Incrări publice. 
„Ant. 62. Particularii se pot adresa direct la Consiliul de Statii, 

spre. a cere interpretarea unui decret, ordonanțe saii regulamenti, 
date în materii administrative, dacă însă cererea, se referesce a u- 
nul sai mai multe puncte din acel decret, ordonanță sai regula- 
ment, prin care Sar atinge un interesii-al lor particular, Și dacă a- 
cea cerire. nu este relativă la o otărîre a Consiliului de Statii, da- 
tă în materie coutenci6să și sancționată odată do Domni. a

p



. 
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:: Guvernul va. putea cere aseminea, interpretări, când . el va, fi 

în contact: de interesii cu particuiarii. -. - o 

Art -53. În nici unul .din casurile susă, citate (Art. 51, 52) 

recursul înaintea Consi.iului de. Stati, nu pâte suspenda esecutarea, 

“otăririlor administrative, afară: numai dacă Comitetul la care a fost 

trimisă, cestiunea, sait îusuși Guvernul va regula espresă acea. sus- 

pendare. . i A -. 
Art. 54. Otărinile Consiliului de Statii în materii contenci6se 

se citescii în public, se transcriă întrunit registru special, şi se vor 

înainta, Ministrului respectivi. e | 

Ant. 55. Dacă otărirea este definitivă, sai dacă se dă cu mul- - 

țumirea părțilorii, conformii cu cele prevădute la Art. 34, se va e- 

„ secuta prin Ministeriuli respectivi, saii directii, soii prin Decret 

Domnescil.: E | 

„“Axt, 56. Poliţia audienţelor Consiliului de Statu, în materie 

contenci6se si de disciplină, este încredințată Vice-Preşedintelui. 

„Art. 57. Membrii Consiliului de Statii, pentru crimele saii de- 

lictele relative la atribuțiunile funcțiunei lor, suntii justițiabili înain- 

tea Curţei de Casaţiune. 

o i GAPITUL V. : 

| Despre congedii și vacanță. 

Art. 58. În fio care anii Consiliulii de Statii își însemneză, cu 

îucuviinţarea Domnului, epoca vacanţiilor, care nu potii trece peste 

două luni în. tot cursul anului. 
Act. 59. Pentru timpulii vacanțiilor se va trage la sorţi un 

" Comitet, compusi de trei membri, care va îngriji de. espeduirea a- 

 facerilor urgente. 

." 

“Fie-care membru nu pâte figura în Comitetul vacanţiilorii, mai 

mult de cât odată la tret a. a 

Art. 60, Congediul ce.nu. va trece peste opt (ile, .se. va a- 

corda membrilor Consiliului de Stati de Vice-Președinte; congediul 
ce va.trece peste acest termenii, se va acorda. de Domnii, dacă co- 

rerea va fi sprijinită de declararea. Vice-Președintelui că nu va, su- 

feri serviciul. 
Art. GI. Nu se pâte acorda congediii ce va trece peste doue 

luni întrun ană. | E Ia 

Când acest terminit va: trece, Consiliarul se - va considera ca 

demisionati. -.: Da EN | , 

Art. 62. Secretari, auditorii, şi cei-l-alți impiegaţă își. ceri 

congcdiul de la Vice-Președinte. a 

| Art. 63. Ori-ce absență, fâră congediit, sait fără a î justifi- 

cată print”un certificat de bâlă, trage dupe sine perderea remune- 

rărei pe tot timpul absenței. Sa E 

Art, 64. La finele fie-căria luni, Vice-Preşedintele va înfățișa - 

Domnului ua estract de lucrările Consiliului și de lipsele motivate 
saii nemotivate ale membrilor sei.
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Art: +65.. La 'finele- anului, se va forma 'un tubloii detâte lu- 
crările Consiliului de Statit de peste 'anii, icare seva publica .prin 
Monitorul Oficial. | ae | 

  

„ “Statul Consiliului de Stati. pa 
DN , Ma Pa o Ă “pe lună. . 

1 Vice-Președinte. mine enee nani ine ana ineasaaeseaino - 3000 IG 
'9 Membri, câte 2,500 lei fie-care nenea eee «22,500 — 
1 Secretar general... neoane eee eeeneenat ei neeataasai 1500 — 
2. Secretari secondari a 1,000 lei... nn aazaaasaaaa a 2000 — 
1 Registrator... cae ine ian eee eee ien aaaeuasaaiza 500 
9 Scriitori a 300 fie-care. eee aaa 2700 — 

„1 Șefii de ușieri cecene eee eee eeaeeeeenacaee 300 — 
2 Uşieri a 200 eee nea neeneenae e ieanenenanaeeaaaei 400 — 

   

  

     

  

   1 Odăiași. eine eeeeeee meneonnneaneenea 150 — 
2 Rindaşi a 100... pene enma eennaiennnnnnanennauaa 200 — 

33,250 — 

LEGE 

a "pentru înmormîntare!), | 

-. Art, 1. Tote culturile suntii: datâre a'şi întocmi cimitiruii;pen- 
-tru înmormintare, în “depărtare: cel puţinii, de 200 metre de la mar- 
“ginea fie-căruia orașii sait satii. E 

art. 2. Indată ce se vor înființa asemene cimitiruri, nu se va 
mai putea face nici o înmormintare în biserici, templuri, „sinagoge,. 

-spitaluri, capele, în nici un edificii unde se adună credincioși de 
-ori ce religie pentru celebrarea cultului lorii, nici chiar afară din a- 
“ceste edificii, dacă aceste locuri s'află în ocolul orașelor și satelor. 
„Art, 8. In ori-ce cimitiriă. creştinii, va, fi admisă a se înmor- 
“mînta, sait în parte saii în morminte de familii, oră cine,. fără, ose- 
-bire de ritii. Asemenea. se va admite în cimitirul ortodocsi. a se 
_înmorminta şi acel morți de alte religiuni, pentru care nu vor fi 
“cimitirură speciale. | i Da 

“Art. 4. Ac6stă lege se va esecuta pentru ' Bucuresci cel mult 
în termeni de un anii de la data promulgărei că, de opti-spre-dece 

“luni pentru cele-l'alte orașe ale țerei, și de trei ani pentru sate, fă- 
“ră a se opri satele a face mai înainte chiar cimitirurile de vor voi. 
Da casti de meesecutare a. acestei. legi, în termenile arătate 
mai sus, Municipalităţile, și la :neurmare din parte-le, Departamen- 

„tul. competinte va înfiinţa, cimitiruri. pe conta coreligionarilor nesu- 

1) Sancţionată cu decretulă No. 339 din anul 1864;
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„Art. 5. Pretutindinea, unde Statul are moșii în apropieri de 

oraşe saii sate, Guvernul este antorisat:a da locul gratis pentru a- 

semenea trebuințe. - . . 

Art. 6. Cimitirurile actuale se vor menținea îngrădite în ter- 

menii de cinci-spre-gece ani, afară de casuri când mormintele sar 

deșerta, de părţile îndrituite, dupe acest termenii ele vor putea prii- 

mi o altă destinațiune.. .. A De 

O singură escepțiune. se. va face: în favorea, acelor cimitire din 

-oraşe, care, de către respectivele autorităţi comunale, se vor desti- 

pa a fi prefăcute 'în pieţe saii grădini publice, însă „dupe strămu- 

tarea, mormintelor. | 

    

REGULAMENT 
| pentru înmormântări)). 

TITLUL ]. 

Sepultura și locurile ce'i sunt consacrale. 

Art. 1. Nu se” mat putea, face nici o îngropare în biserici, tem- 

pluri, sinagoge, spitaluri, capele publice și în genere în nici una din 

edificiele unde se adună credincioşii de ori-ce religii pentru. cele- 

brarea cultulutlor, precum asemenea nici în ocolul orașelor şi satelor. 

Art. 2. Pe la tâte orașele și satele se vor alege şi consacra 

pentru îngroparea morţilor, locuri -cu depărtare cel pucin de 200 

metri, de cele nai din urmă locuri locuite. 

Art. 3. Locurile cele mai înalte și espuse la Nord, vor fi. a- 

lese mat cu preferință.. Aceste locuri vor fi.închise: cu un (id, u- 

Juce saii gard, saii chiar şi şianțiii mare și adânc, după importenţia 

şi midlâcele municipiului.  Împrejmuirile vor avea înălțimea de 2,250, 

cel pucin. un acele locuri se.vor face plantații, luându-se însă 

precauția de a nu se înăbuși circulația “aerului prin desimea ar- 

borilor. „- , N 

| Art. 4. La tâte cimitirile oraşelor se va face câte o capelă 

potrivit cu midlâcele acelui oraş. În sate construcția capelei nu va 

“fi obligătâriă. | | 

Art. 5, În Bucuresci afară de cimitirul Șerban-Vodi, ce este. 

a se termina, se vor mat construi şi alte trei cimitire cărora li.se 

“va, ficsa o întindere potrivită cu mortalitatea anuală, şi adaosurile 

-prevădute prin art. 9. e „ î 

“Art. 6, Fiă-care înmormântare se va face într'o grâpă separată, 

Fiă-care gr6pă deschisă va, avea adincimea de 1,*50; va fi lungă 

C! Sancţionat ca deeretu No. 918, anul 1860. . .
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de 2,=00, şi largă de 0,80, afară de mormintele copiilor, care vor 
varia numai în lugime şi lărgime după etatea, lor, nu însă şi în a- 
dâncime, care va fi tot aceiași... După depunerea cadavrului, pămân- 
tul ce se va pune pe d'asupra se va bate bine. - 

Art. 7. Gropile vor fi depărtate unele de altele de 0,240 în 
lături şi de 0,50, până la 0,"60, la cap şi la picidre. 

Art. 8. Spre a se evita pericolul ce aduce cu sine reînoirea 
prea timpurii a mormintelor, nu se vor putea deschide gropile ce- 
le vechi pentru înmormântări nuou, decât după cel pucin şepte ani 
pentru fiă-care grâpă, de.la data îugropării întrânsa Prin urmare 

“se vor lua măsuri ca, terenul, afecrat pentru un cimitir să fie cel 
pucin de şcpte 'orl mai mare de cât locul ce sar calcula după mai 
sus espusele regule, şi în raport cu cătimea de midloc a mortalită- 
ţii anuale. a “ o ! 

Art. 9. În capitale, în orașele cele mari şi în genere în tâte 
locurile unde se află familii ce ar voi să ia locuri mai spațiose, şi 
pe perpetuitate, sai pe un. timp îndelungat, se va ficsa pe lîngă 
locurile afeciuate' pentru cimitire, după principiile de mai sus, şi O 
întindere de loc 6re-care ca supliment la acestă, spre a fi vândut. 
pentru perpetuitate, stai închiriate pe termen de 30 sati 10 ani, după 
condiţiile și regulele ce se vor ficsa mai la. vale, pentru aceste în- 
mormentări .. Ii Da „ IN 

„Art: 10. La înmormântările comune se va observa regula de 
a se începe înmormântarea de ra un capăt.şi a se continua până 
la cel-lalt capet, fără interupţiă; ast-fel încât, numai după cel. mai * 
pucin șepte ani eSpirați să se potă deschide grâpa cea MWântăiii, 

" când se va închide cea mai din urmă A E 
Art. 11 Ori-ce mort: adus din afară şi care nu va fi locuit în 

capitala saii orașul acela, nu se vă putea îngropa, decât după 'au- 
torisare specială. . | | . 

“Art 12. Comunitățile religidse de' părinți și de 'maice,, atât 
pentru ingroparea “membrilor acestor comunitați, cât şi pentru laici) 
ce se aduc după din afară, spre a se îngropa în aceste locuri, vor 
observa de ucum înainte acelşi regule, adică: nu vor. îngropa pe 
nimeni nici -iu biserici sai paraclise, nici în îniprejmuirea saii apro- 
pierea chiliior şi a dependenţelor lor; ci vor face fiă-care un osc- 
bit cimitir întrun loc isolat de împrejmuirea monastirii şi în depăr- 
tarea, ficsată. E . 
„Art 13. Aceste monastiri se vor conforma întru: tote cu le- 

giuirile și disposiţiile luate pentru tâte cimitirele în genere, - 
Art. 14. Monaxtirile din vecinătatea Bucureştilor vor plăti ca- 

“sei generale.a cimitirilor drept subvenţiă pentru înmormântările să- 
racilor de la '1 până la 5 galb. pentru fiă-ce îngropate de strein 
laic ce se va face la aceste monastiri, după midlâcele mortului. 

“Art, 15. Sire acâst sfirşit, în autorisările ce se vor da de în- 
“gropare, se va snetilica unde are să se facă îngroparea, după ce- 
“rerea rudelor sait a amicilor mortului, și după autorisarea specială 
a Guvernului de a se îngropa la vre o monastire Gre-câre.  Supe- 

E
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rioril monastirilor sunt popriți: sub grea răspundere da îngropa. 

morți ec nu s'ar aduce acolo cu specială autorisare după regulă. 

_ Art:16.-Oră şi cine pâte fi îngropat pe a sa proprietate, însă, 

numai atuncă când'se pot aplica condițiile prevădute prin ant. 2. 

Aceste îmormântări nu se putea face fără permisia Guvernului. 

Se vor conforma şi acestia întru tote cu legile și disposițiile ce se 

vor lua pentru t6te înmormântările în genere. 

„Art. 17. Toţi morţii ce se vor transporta afară din capitală 

şi în locuri mai departe de cât cimitirele, vor trebui să aibă co- 

sciuge de stejar închise ermetic; când. acâstă distanță va îi mai 

mult de 3 pustii, va trebui încă în aceste cosciuge să. mai fie şi un 

altul de plumb 6răși ermetic închis. aa Se 

„Art. 18, Tâte locurile din împrejmuirea, orașelor şi satelor un- 

de se făcci până acum înmormântări, şi care, cu desființarea cimi- 

“tirilor celor nucă: rămân în - nelucrare, se vor închide fiă-care din 

dioa în care se. va începe înmormânterea, la cimitiriul respectiv, şi 

vor sta închise până la espiravea de șepte ani. În timpul acesta, 

va fi oprit de a se face pe aceste locuri ori-ce săpătură mal mult 

de 2 palme adâncime. . - : 
_ Art.- 19. Liber este orl-cine aşi strămuta morții „dupe aceste 

locură; însă numai .pe aceia ce sunt îngropaţi de şpte ani împli- 

niți. constatând acesta prin probe legale. Altmintenă se va socoti 

începerea, acelor șâpte ani din dioa interdicției acelui loc. | 

Art. 20. La şepte ani espirați din gioa în care Sa închis un. 

loc de înmormântare 6re-care, se: va publica spre cunoștința tulu- 

Jor ce ar avea morți îngropați întracel loc spre a 1 strămuta d'a- 

colo. După trecere de 3 luni de la data publicării, câte morminte 

vor fi rămas nedeschise se vor deschide cu cheltuiala cimitirelor 

sait a întreprințătorului respectiv de pompele funebre, și adunân- 

du-se t6te 6sele coprinse întrânsele, se vor transporta cu o simplă 

ceremoniă religi6să la cimitirul respectiv, unde se vor depune în 

cavoul comun. a Pa , 

Axt. 21. În cursul unei săptimâni cel mult din dioa transla- . 

ției 6selor la cimitir, se va face o minuţiosă cercetare la fagia locu- 

ui de câtre preotul sai preoţii bisericei. de deputatul cartierului, 

de medicul coldrei şi de un agent al poliţiei; şi. găsindu-se.că lo- 

cul este golit. de morminte, se va face proces verbal, în care „vor 

subserie tâte aceste persâne. În puterea acelui proces verbal, gu- 

xernul va ridica interdicția şi va libera acel loc, lăsându-l în dis- 

posiția. liberă a proprietarului stii. Ia 

"Art, 22. În orașele sait coinunele, unde locuitorii profesesi mai 

„multe rituri, fiă-core cult va avea. câte un cimitir deoschit.. Unde:. 

iasă se află numai un cimitir aședat, saii unde persânele ar -fi forte. 

pucine în proporții cu maioritatea locuitorilor, acolo se va despărți 

prin diduri, gard, saii șianţuri adânci şi largi, locuri parţiale pentru 

fiă-care rit, luându-se de basă pentru a lor întindere. numărul lo=: 

curilor de fiă-care din riturile ce.se vor fi afând în acel loc. Ci- 

„mitirile însă de .cult osebit,. vor fi tot-d'auna separate numai prin 

€ 
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did saii gard, şi vor avea 'osebite intrără; nu va, face însă trebuin-. ță a fi depărtate de cele-Palte cumitire. - . - - _- _ Art. 23. Când cine-va va muri întrun oraș sai sat, strein fiind: întracel loc, şi va fi de o religii sait cult diferit de.religia saii cul- 
tul locuitorilor, comunitatea nu'l va putea arunca, dia sânul sei, cil va îngropa în cimitiriul obstese întrun. loc isolat şi însemnat special. -- e m „ii 

Art. 24. Când întro familiă se află persone .de diferite ritură nu. va, putea fi interdlis femeiei de a fi îngropată. cu. bărbatul stu în mormântul destinat pentru familia sa, precum nici bărbatul a; fi îngropat în mormântul sogiei sale; în fine, se va respecta ultima voinţă a morților de a fi îngropați în sânul familiei lor. o RR 

| „TITLUL 11, - 
Clasificarea terenului înmormentărilor. î 

„+ Art. 25. Locurile de, înmormântare se vor clasifica. în dou&- categorii. .... | | aa 
Locurile private şi cele comune.. ae: 

» Art. 26. Locurile private se înparte în: ..; NR - a). Locurile date pe perpetuitate, .  ..: Să --B). Locurile date pe: termen de 30 ani. DN E 
0). Locurile temporale date 'pe un termen de 10-ani-cel mult... 

Art. 27. Locurile date pe perpetuitate, se vor preţui “după întin- 
derea lor, socotindu-se de 1, 9 sai 3 morminte, Intinderea acestor locuri 
va fi fiesată după modul următor:: - ta : Î. Locul socotit de un' mormânt va avea 3,200 X 2,200... .. „a IL Locul socotit: de duoă “morminte va avea 3,00 XX 4, n50. . 

"TUL. Locul socotit de trei morminte va avea: 3,200 X 7,200. -;; 
„Acele locuri se vor plăti la început și o dată pentru tot-d'a: uua cu preciurile următâre: - , - i i 
Pentru cele dântăii. , . . 25 gal. 

„Pentru cele dal doi'ea.--. :, :60 > 
“Pentru cele d'al treilea. , ..150 » N Ma 
Aceste locuri 'nu intră în categuria unei proprictăți ordinuriă, prin urmare nu se. vor putea înstreina: decât sub titlu de moște- nire, de împărţire între rude, saii de dar de la, o rudă la altă. Ori. ce dare din aceste locuri: s'ar face, saii în total saii în:parte la-vre 0. pers6nă streină de familiă, va fi socotită ca nefăcute, şi ni va a- vea. nici 0 valdre N SI a e „Ant, 28. Locurile luate pe 30 ant se vor putea lua din uuoit după 

30 ani espirați, însă, nicio dată 'mai scump de cât cu preciurile cu 
care .s'ai luat la început. .Aceste locuri vor avea, demensiile ur- 
mătâre: e a ]. Cele de un mormânt, vor avea suprafacia 2,130 X1,m20; 

“II: Cele de duvă morminte, vor avea, suprafagia. 2,250, X 2,200. 
HI. Cele de -trei vor avea, suprafagia 2,250,X 3,mn0. 
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Vor fi taesate în modul următor, şi se va plăti la început o 

dată pentru tot-d'auna: a a. î 

Pentru cele Wâtâii. . 6 galbeni. *- 

„—'cele bal duoilea 15 —. 

— cele d'al treilea, 30 —. a. 

Ne reînoindu-se închirierea. după espirarea celor 30 ani, admi- 

pistraţia cimitirelor va mat ascepta duoi ani, după espirarea cărora 

ne ivindu-se nici 'o cerece din partea familiei, va trece îndată în . 

posesia cimitirului. a i 

Art, 29. Locurile temporale vor avea numai mărimea de 2,200 

1,200; se vor tacsa cu duoi galbeni; se va număra însă şi aci suma 

înainte; iar dupy espirarea termenului, nu vor mai putea fi re- 

“ înoite, ci vor trece la masa terenului cimitirilor, 

Art. 30. Locurile perpetue şi trei-deci anale se pot cumpăra, 

ori-când”; locurile temporale însă, nu se pot cumpăra de cât la m6r- 

tea. persânei pentru care se destină. În aceste morminte nu se 

pâte îngropa de cât un singur mort, i 

* Art. 81, Ceă ce alt locuri perpetue, aii: voia de a face pe dân- 

sele, mausole, statue, cavouri, petre mortuarii şi oră-ce semn indi- 

cativ de înmormântare. +: a a ” 

“Art. 32. Cavourile însă nu vor putea fi construite afară din 

fagia pământului, de cât cu' condiţie de a fi împărțite în compati- 

mente sai caşe disponibile, ce ai ase închide ermetic după depu- 

nerea. mortului, care va fi tot o dată pus şi întrun cosciug de 

plumb închis ermetic. A a 

,:.- Awt 33. Cavourile subterane vor fi “construite ast-fel încât 

parchetul lor să fie în profunditatea, ficsată pentru tâte mormintele 

în genere. i , II e e 

+ Art, '34, Pe locurile luate pe 30 ani, nu se pot face mausole, - 

nici cavouri, nici imprejmuiri:de zid, ci se pot pune petre şi cruci 

indicative, şi se pot ocoli cu o balustradă de fer. Aceste objecte, 

„ după espirarea, termenului, cu reîntârcerea terenului la masa cimi- 

tirului, de nu se vor fi. cerut de rudele familiei, se vor ridica, după 

loc de administrația cimitirilor, și se vor face. proprietatea sa. De 

va face însă cine-va carouri, oră. în fund 'sait d'asupra pe aceste l0- 

cur, după condiţiile prescrise, aceste cavouri după espirarea ter- 

menului nereinoit nu se vor putea reclama de foştii proprietari, ci 

“vor rămâne proprietate a, “cimitirului. 

Art. 35. Rectorul cimitirului este îndatorat sub a sa respun- 

„dere a piiveghia ca nimeni să nu construe afară de spaciul ce i se 

concede prin precedentele disposiții și dapă biletul ce are, chiar şi 

“+ daca, acest local i sar fi dat întrun spaciii mal mare, de cât cel 

ficsat prin acest regulament. - 

Art, 36. Pe mormintele temporale se pot pune nurnal - cruci 

„mică sai pietre, şi nu se pote face de cât o balustradă de lemn 

forte basă, dar bine făcută, fără a se erta a se face împrejmuini, 

“cum va, voi fie-cine. Aceste objecte, nereclamate până la espirarea
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termenului, saii 'neridicate o săptămână -sau cel. inult o lună după 
acâsta, rămân proprietate a cimitirului. E d 
„_» Art."87.. Administraţia nu pâte întrebuința aceste: objecte sa: 

cre,: de cât la lucrări 'analoge; nici o dată însă la luc tări vulgare, 
și mai :cu:seniă necurate. | E at 

” „ Art.. 88. Pentru locurile comune, se.va da o. tacsă de patru 
sfanți de grâpă; cei însă cu totul săraci nu „vor plăti nimic, și se 
vor. transporta.fără plată; asupra acestor fose nu. va, fi: permis: a se 
pune nici un semn indicativ de înmormântare, mal nainte de plata 
tacsei. ;. : aa Da IE aa 

Art. 39. Aceste regule și tacse se vor moditica în orașele cele 
mică, și prin sate după midiocele comunelor şi locuitorilor. 

Art. 40. Nici un mormânt nu: se vaputea deschide mai nainte 
de. șepte ani cespirați și constatați, fără o autorisaţiă specială şi 
motivată. « Ca E 

Art. 41. Pentru regularea înmormântărilor, la biuroul fic-că- 
rul cimitiriii'se va afla un plan esact al acelui cimitirii “cu tâte 
împărțirile locurilor atât celor pricate, trei-glecă anale. şi temporale 
cât și acelor comune, numerotate fie-care clasă în parte. - Acest 
plan va trebui a fi aprobat de direcția lucrărilor publice. | 

Art. 42, Se va păstra asemenea cinci registre:șnuruite şi si- 
gilate cu sigiliul comunității saii al muncipiului respectiv..:-Un re- 
gistru general în care se vor trece toți morţii intrați, dup data 
înmormântării; în acest registru se.-va însemna telul mormântului 
în care s'a depus mortul. numărul biletului de înmormântare şi nu- 
mărul de rând ce pântă acel individ în cele-balte registre  respec- 
tive. Cele-talt= 4; registre vor îi. speciale pentru. fic-care fel de 
morminte; îutwensele se vor trece:'numele mortului; numărul ce are 

„ mormântul seit pe plan, data și felul morți, profesia sa, ritul, locu=- 
ina unde a murit, patria, şi “naționalitatea sa, cum și-alte . îm- 
prejurări. . i a 
„Art. 48, Afară de registrele despre care se vorbesce în art. 
precedent, rectorul va mai ţine și un alt registru. special de- 

„tote veniturile cimitirului, și în care se vor trece atât; preciurile 
de cumpărătârea, locurilor de morminte private, și al celor de 
30 şi 15 ani, cum și tacsele mormintelor comune; Întrânsul: se. 
va trece asemenea ori-ce alte venituri saii dotați ce ar aveaici- 
mitiriul. Acest registru va trebui „a fi ținut după tâte regulile: 
contabilităţii, și ast-fel, cum să se pâtă. tot-Wauna . verifică prin 
cele-Palte, e i | a 

Ant. 44. În fie-care cimitiriii se va ficsa un loc isolat în care 
se -vor îngropa sinucidi. Rudele acestora vor plăti. o: tacsă .de la 
2 'gal. în jos după starea mortului: Cei: cu totul săraci şi fără rude 
nu vor.dla nimic și se vor transporta gratis. A ae 
Art. 45. Monastirile, şi tote comntinitățile religidse -vor ține 
registru șnuruit şi sigilat cu sigiliul Mitropolitului, în care vor trece 
pe morți dup6 regulele espuse în articolele de mai sus. Oscbit de 
“acâsta,. aceste monastiri vor avea un asemenea registru comparativ 

-$ 
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“al personalului sei, însemnat pe fie-care lună, spre-a se judica mor- 

talitatea, aa RIN: Lu 

sn Art, 46, În . camările “mortuare nu se pot depune de. cât acei 

- morți, pentru care Sar lua locuri perpetue, şi adastă preparaţia mor- 

mântului.. Adăstarea nu va fi mai lungă de cât de” teei dile-cel 

mult după termenul ficsat de îngropare și atunci după constatarea 

de posibilitate a medicului verificator, împreună cu medicul de. co-. 

J6re; și cu condiții de a fi depus acel mort întrun .cosciug erme- 

"tic de plumb saii tinichea, care va sta în altul de stejar tot erme- 
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„tic închis. Acâstă autorisare nu se va putea da nici-o dată în 

a DEO i 
- „Personalul Cimitirilor. 

„.* Art, 47. Personalul bisericesc din cimitirile din capitală şi 0- 

xașele. de prima ordine, se va: compune din : a 

mn 9, Preoţi, . pi i 
„9. Căntăreţi, i 

„ai oa» Paracliser, Da 

2... Art, 48. Personalul civil din acelâși orașe se va compiune din: 
mai: 1, Rector care va ţine şi cancelaria, 

apt, Casier şi scriitor, 0. i : 

„i 1, Îngrijitor, care va avea, şi îngrijirea grădinei, şi va, 

responsabil, de. ținerea, curățenie! și bunci orinduiali întru tote. 
4.1. Portar: Aa o - a 

„9, Gropară, care vor fi. tot. o dată și rândași, şi vor - 
. 

f 

" ţine curăţenia, în cimitire; aceştia sunt sub ordinele directe ale în- 

grijitorului. ... ra _ 

1. Visitiă sai duoi,: după numărul trăsurilor. 

„„ Axt. 49. Rectorul cimitiriului este persna de care depinde 

tot: personalul unui cimitiriit, întru ceia ce privesce observarea - da- 

torici „fie cărtia.. EI recomandă numirea . portariului a groparilor 

şi raportă despre cea mai mică neorînduială ce s'ar ivi în cimitiriu; 

ia socoteală casierului şi privighesă « se ține, conturile tot-Vauna 

în: bună stare.. Rectorul este resporsabil de tote ncorinduelele și 

abusurile ce sar. ivi întrun cimitiriii, —. | RR 

„iu “Art.-50. “Po impiegaţii unul cimitiriii vor locui. întrun Joc 

osebit de partea consacrată înmormentăritor printrun grilajiii sait 

alt-fel de despărțire.. -. ... . i Ra 

Art. 51. Guvernul va îngriji ca tote personele atât Disericesci 

cât, „ei * civile ce compun personalul unui cimitirii pe la orașele 

unde cimitirele aii un personal: ce locuesce în: ocolul acestor cimi- 

tire, să nu fie 6meni familiști. Rectorul şi” preoții de vor avea fa- 

milii, vor fi obligaţi a. ţine familiile lor. afară din cimitire, dar în 

cea :mai,mare procsimitate, ca să fie în tot momentul presenți în 

funcţia. lor. „În .casul secsta, aceşti funcționari: își vor avea tot-c'a-



-—:165 — 

una. încăperile „lor: în cimitiriii. .: Biuroul cimitirului, nu' va, putea, 
nici o dată” fi afară şi Rectorele mai mult de cât 'ori-cine, este. 0- 
bligat a fi tot dauna present în serviciul săi... :i..-! Ia 

, Art. 52. Visitii îşi vor avea locuința, lor la comisia respecti- 
vă, iar nu în cimitiriii. : - Pata ID 

„Art. 58. La oraşele cele mari și în capitală se.va afla pe 
lingă fie-care cimitiriii câte un jandarm al: Municipalităţii sait al 
Poliţiei care va fi sub ordinele directe ale „Rectorulul :cimitiriului, 

„Şi va priveghea a nu sc face :neorîndueli, precum asemenea, nici o in- 
achă la disposiţiile prevâdute pentru bună orinduială. în întru ci- 
mitirelor. - . Ia ace Ia 

„Art..54, Pe la oraşele cele mici, acest: personal se va modi- 
fica după  mijlâcele oraşelor, şi trebuinţa ce ai reclaina - numărul 
“mortalității anuale, a 

Art 55. În cimitirile din sate va, putea ti cel mult:o capelă, - 
însă, de va voi şi de xa avea mijlâce comunitatea a o face, un por- 
«tar care va fi tot odată și gropar, sait un simplu gropar. : Indato- 
«zirile rectorului vor fi în persna mai: marelui satului al căruia 
scriitor pote ține registrele. : Observarea bunei orindueli. va fi sub 
sarcina consiliului sătetesc, din-preună cu preotul cel.mai bătrân. 

„* Art. 56. În timpr de epidemiă, consiliul municipal, sai consi- 
liul sătesc, vor putea adăoga persânele ce va cere trebuinţa.: . : 

RI TITLUL 1V. 

+ Măsuri de ordina şi de îngrijirea interidră a cimitirelor. 

= » “Art..57, Porţile cele mari ale cimitirelor vor fi deschise nu- 
mai la Sâmbăta morţilor, când ai a se face serviciuri: funebre s0- 
lemnele pentru toţi morți. —: . -.. IN a 

Aceste porţi. se vor deschide asemenea, nuinai 'ca să intre ca- 
rele mortuare, şi pers6nele. ce însogesc în trăsură pe. mort... Per- 
sânele ce vin pe jos saii în urmă, sai naintea convoiului, vor intra 
pe portița cca mică. a | „titi 

“Art. 58. Carul mortuar va; putea înainta în cimitiriii pe dru- 
murile cele largi, iar unde se strimtâsă locul, se va opri, și. mortul 
se va transporta până la or6pă pe bracie. pu 

Art. 59. Este poprită 'imtrarea. în cimitire la ment beţi,. la 
vândători de ori-ce fel de: lucruri, la copii fără părinţii lor, la in- 
divid ce ar avea cu sine căini suit alte animale: domestice, la cer- 
-șetori, i a aa 

Art. 60. Pers6riele ce vor intra în cimitiriii şi nu se vor purta cu 
cuviinţă, vor fi date atară, fără nici o considerații. Cel ce vor face . | 
stricăciuni. vor fi duși inaintea rectorului, care după ce se va con= 2 
stata răul făcut printun proces 'verbal, îi va trimite la municipa- 
litate de unde vor fi trimiși la, prefectura poliţiei. - a 
„Art, 61. Este cu totul oprit.de a sări peste împrejmuirile ci- a 
mitiriului, sai a se sui: pe dnsele, ori .pe. împrejmuiri parțiale, or pes , Maia 
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pe .monumente; de.ă unibla sai a se aşeda pe €rbă; de a'se sui 
pe..arbori :de- a'rupe fiori după la morminte; în fine, "de a face cea 
mai mică, stricăciune :saii 'neorinduială, Este poprit "de a face ne- 
-curățenii, de a se. preumbla prin. cimitiriii fără SCOP, și a se „opri 
fără trebuinţă. 

: Art. 62. Administraţia cimitirelor nu este rspunțiitâre de nică 
un furtișag ce Sar face în cimitirii. Familiile vor: îngriji, a nu 
pune nici o dată pe morminte lucruri de preciil. 
„Art. 63, Pentrn ori-ce construcțiă de mormânt, cavoii, statuă, 
mausole, grilagiii sati. imprejmuiră, sc. vor - înfăcișa mai ântăiit la 
direcţia cimitirelor desemnuri de plan și faciade, iar pentru cavouri 
Și mausole se va arâta special și secții transversale, spre a se es- 
plica. modul divisiilor interidre și raportul lor cu supra-faţiă tere- 
nului. Acestea. se vor trimite în esaminarea şi aprobarea architec= 
tului: municipalități care va trebui să pronuncie aprobarea saii des- 
-aprobarea, după legiuirile și disposiţiile .ce sar lua asupra modului 
-construcției acestor morminte. Numai după aprobarea cu saii fără 
modificaţii, va putea rectorul să dea voiă da se construi sai aședa 
“acel monument, : | 

Art, 64, Cioplirea pietrelor şi a , lemnelor, stingerea varului 
facerea mortierului şi ori-ce alte lucrări preg ititâre nu 'se pot face 
în cimitiriă. Aci se aduce materialul pregătit și mortierul. făcut, 
încât nu mai :rămâne de cât îmbinarea bucăţilor; chiar şi atunci se 
va, popri a se face schele mată, care. ar împedeca circulația. Se” 
vor lua asemenea măsuri ca constructori să nu facă nici o strică- 
ciune, căci: pentru cea mai mică -vor fi respunţători acești construc- 

tori, fără nici un cuvânt de îndreptare, 
„1? Ant..65 T6te gundele și rămăsiţele ce ar resulta dintr'o con- 
strucțiă se vor transporta în fie-care s6ră de constructorii acelor 
lucrări afară din grădină; iar cei-ce se vor împotrivi la acestă, m&- 
“sură, nu vor fi primiți a mal lucra în cimitirii. 

Art. 66. Ori-ce pers6nă .ar face vre o necurățeniă în cimitiit 
va. fi scos -afară; da va fi: lucrător, va fi oprit a mai lucra în ci- 

“ Titiriii.: 
-: Art, 67. Groparii, nu vor:putea deschide nici un mormânt fă- 
ră 'autorisarea. prealabilă a rectorului; de va fi înainte: de 7 ani, 
rectorul nu va putea da o asemenea, 'autorisare, pentru .ori-ce- cas 
ori cât de urgent, de cât după o cerere motivată a procurorului 
sai o autorisațiă specială a Guvernului, : 
- Art, 68, Comisarul şi medicul colrei respective vor trebui să 
facă cel prqin odată pe săptimână visitarea cimitiriului ca să vagă 
de se observă tâte regulele de igienă și polițiă interioră la aceste 
cimitire, după, regulele. prescrise, Şi vor raporta“ prefecturii de re- 
sultatul investigațiilor lor. La acesta cercetare rectorul va fi 0- 
bligat a arăta tote registrele cimitiriului, Și a însoci pe aceste per- 
sâne în tote cercetările ce ar voi a, face. : 

» Raportul ce vor da acești impiesaţi public, va a fi. contrasen- 
| nat de rectorul cimitiriului. -
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0 TIRLULV, 
-* Măsuri medico-poliţienesci. 

„+ În toți timpii “autorii aii arătat incertitudine asupra semnelor 
“morții. Câte odată saii îngropat individe ce în faptă erai numal 
asficțiate saii leșinate; alte ori eraii gata a se înmormânta, şi prin 
ajiutorul artei: aii putut să se rechiăme la viață. Nici casele mor- 
tuare însă, nică sforile cu clopoței legate_de degetul cadavrelor, nu 

"pet servi. a constata, netăgăduit o morte reală, ci numai regiditatea 
(înțepenirea) cadavarică, incontractibilitatea mușchilor. supt înfluin- 
ţa unui stimulant galvanic, şi mai virtos de composiția putredă 
(coloraţia verdusă cu înflătura sui. geniris), se pot considera ca 
semne incontestabile a unei morţi reale. - . 

Spre acest sfirşit s'au întocmit regulele următâre ce vor servi 
de basă pe viitor la inumaţiile individilor în genere. | 

Art. 69. Pers6nele ce ce vor afla pe lingă un bolnav în ora 
morţii sale sunt oprite ai înveli saii a coperi fagia, de a/] stremuta 
din patul gacerii și a/1 depune pe un ascernut de paie, păr. de cal, 

„ sai rogojină, saii ori-ce alt obiect, ce ține răcâre, sait a deschide 
ferestrele în timp de iarnă, şi a'1.espune la un aer prea rece, de- 
părtând ast-fel cu totul tote condiţiile de căldură, şi de aer, sus- 
ceptibile de a favorisa înturnarea la, viață. o 

„Art. 10. Declarația morţii se va face de către rudele de a- 
prâpe saii de vecinii mortului. Acâstă deciaraţiă se va face îndată 
după. mârte. i a 

Art 71. Spre a se putea constata morțile, se orânduese în:0- 
rașele cele mari medici verificatoră în proporții cu mortalitatea o- 
raşului. În oraşele cele mici acâsti, însărcinare va fi: asupra me- 
dicului fiă-cărui oraş. a 

Art. 72. Îndată, ce comisiile „respective. vor priimi .vr'o decla- 
rațiă de. morte, vor însciința, pe medicul verificator, care se va duce 
fără întârdiere la domiciliul unde se află mortul, însocit de un de- 
legat: al comisiei respective. : | 

Art. 73, Daca medicul verificator va judeca mârtea reală, va, 
invita saii înscris, saii verbal pe 'delegatul public a încheia act de 
declarația morţii făcută de către 'rudele saii “vecini, şi care act 'se 
va sub-semna de medicul verificator. În acest act se va însemna 
dioa și ora în care a fost făcut. o 

Art. 74. Daca medicul verificator. judecă că mârtea. nu este 
reală, delegatul polițienesc va ordona de a se amâna îngroparea până 
când printro a duoa, visitare medicul verificator va constata  mâr- 
tea reală și atunci se va declara, mârtea. după modul espus în ar- 
ticolul precedent, cu împrejurările ce ai urmat... Me 
“Art. 75. Spălarea şi înveşmântarea corpului mort nu se va 

putea face decât dup constatarea morții. în formele mai sus pre- 
„scrise; iar punerea, în' cosciug și înmormântarea. nici odată nu .se 
vor putea face decât după espirarea complectă de 36 ore de la data 
declarării de morte ; afară numai dacă nu va fi început. disoluția. 
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Întrun asemenea, cas, însă causa trebue să, fie coprinsă în procesul 
verbal de visitații cu arătare limurită a motivelor pe care se în- 
temeiasă declarația medicului verificator ca inumaţia ar fi urgentă. 

Art, 76.:În Bucuresci, precum și în tâte orașele, unde se a- 
fă o'poliţiă și medic verificator, este oprit de a se. ridica chipuri 
prin vărsări de ips sait aplicare de -mușamale, saii alte materii pe 
fagia mortului, și mal cu s6mă, a face: autopsia, a balsama sait mo- 
mifica cadavrele pănă ce nu va trece întervalul de 36 ore din-mo- 

A mentul. declaraţiei morții. | N i 
Art. 77. În oraşele cele mici unde nu se afli nici un doctor, 

cum i în sate,-se vor .păţi tâte.disposiţiile opritâre ce se prevăd, 
în articole precedente, şi termenul îngropării se va, ficsa de 36 ore 

- dim momentul când rudele - saii vecinii mortului aii dat de scire 
consiliului. sătesc sai unuia din membrii acestui consilii, sait dele- 
gatului lor.  Monastirile și comunităţile religi6se ce nu .vor fi în 
depărtare de mai mult de patru ore de locul unde sunt medicii vor 
fi socotite în catigoria celor. de mal sus; .altmintrelea declaraţia 
trebue să se facă superiorului înscris, și adeverită de acesta, coprin- 
dând deslușit dioa și ora declarării. SI a a . 

"Art. 78. Precedentele disposiţii nu pot fi aplicabile la autop- 
'siile ce se practică în spitaluri. de ospiciuri sait amfiteatre de di- 
secațiă așesate legalimente și recunoscute de administraţia genera- 
lă; căci tote aceste așelăminte sunt stabilite. şi se guvernă. după 
legile medicinei legale. - | e Bta 

„Art, 79. Medicul verificator, în declaraţia sa către comisia 
respectivă, este dator a însemna: E 
„1. Numele și pronumele mortului, 

2, Secsul lui, 
3. Etatea saii virsta, . A 

„4. De este căsătorit saii nu, 
5. Profesia, -- Ra 

„6. Data morţii, luna dioa și ora;, . 
7. Cartierul, strada şi numărul domiciliului; 
S Etagiul și esposiția locuinţei, + 
9. Natura și durata bâlei, şi daca esistă motive ce: ar cere 

deschiderea cadavrului; | | 
10 Causele antecedente ale b6lei și. complicațiile ivite după 

acâsta. e 
„11. Numele pers6nelor, cu titlu sai fără titlu, ce aii ordonat; 
sai aii dat medicamentele; e E _ | 

„12. Numele pers6nelor, cu titlu sait nu, care aii îngrijit pe bolnav 
13. Spiceria, sait spiceriile de. unde sai luat medicamentele. 

„Art. 80. Medicul curant sait medicii curanți, de va fi unul sai 
mal mulți, vor fi datori. a se afla fagia la cercetarea medicului ve- 
rificator și a" da deslușiri asupra cător -punturi din cele de mai 
sus dacă doctorul verificator ar crede de trebuință a se adresa că- 

= a tre aceștia, nu vor fi însă obligați a asista pe lângă medicul veri- 
„2 îs Acator decât când vor fi chiămaţi de acesta. 
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” Art. 81 -Disposiţiile de mal sus se 'vor observa intocmai chiar 
și în privința morţilor pe care rudele saii amici lor ar .voi să .în- 
mormântese în locuri particolare, ! DI 

Art. 82. Nici un medic nu pâte fi medic vetificator de nu va, 
poseda un diplom de stats-esanmen și nu va fi împlinit formalităţile 
legiuite în "eră. În orașele unde se află mulți medici, acestă: în- 
sărcinare specială o vor avea numai:persânele ce vor fi desianate 
pentru acâstă funcţiă. ti 

Art. 83. Medicii verificatori, pe lăngă obligaţiile mia: sus : es- 
puse, vor avea şi obligațiă de .a studia simptomile de epidemiă, și 
a le raporta, administraţiei sanitare când se ivesc.. Vor raporta a: 
semenea și ori-câte observaţii vrednice de însemnat vor descoperi 
în „interesul sciințel. în cercetările ce fac asupra morţilor. : 
„3 “Art. 84. Medicii verificatori, se. vor indemnisa din suma, chel- 
tuclilor: de înmormântare considerându-se preciul de midloc al vi- 
sitelor. ” ae Ia II ea! 
„Art. 85. În Bucuresci medicii colârelor, iar în cele-l-alte 9- 
rașe, medicii saii medicul oraşelor, precum și pentru sate medicul 
districtului, vor trebui a îngriji a se păstra în întru cimitirelor tâte 
regulele de. igienă prescrise pentru interiosul cimitirelor. ... i 

Art, 86. Cadavrele persnelor morte de vărsatul cel mare, pu- 
tând deveni -prin emanaţiă deletariă, mai ales în căldurile verii un 
isvor de casuri de vărsat, trebue, spre a, se preîntîmpina asemenea 
rele efecte, ca hainele saii nânsele în care a, dăcut mortul de. văr- 
sat mare,:să se ude pe viitor cu apa clorurată (cu chloruretum 
calcii). Acâstă preparaţiă o va da întreprisă pompelor funebre : în 
urma „procesului verbal al doctorului verificator şi în: proporţia de 
o butelia de 600 grame pentru .copii morţi în.jos de șâpte ani, și 
de o cătime îndoită pentru morţi de o etate în sus de șâpte ani. 
Până la înfiinţarea unei intreprise de pompe -funebre, se va da a- 
câsta, substanță de 'medicul colârei cu preciul tarifor: farmaciilor, - 
De vor fi însă pânsele 'saii hainele sdrențe cu totul netrebnice: se. 
vor arde în presența medicului colâre. .! .. Dă 

TILDE VL | 
Siatute prititore la persânele Bisericesci. i 

Art, 87.: Preotul de rînd al biserici cartierului va fi dator a 
merge în ori-ce timp ar fi chiămat ca să împărtășâscă pe bolnav 
conform canânelor bisericesci. | Rae 
„Ant. 88, Preotul cartierului mortului, după constatarea morții 

de către medicul verificator va face înscrierea în condicele actelor 
civile ale. biserici! însemnând locul unde are a fi înmormântat și 
data înmormântări. N N e 

„i “Art. 89. Oficiul: mortual. se face sai la biserica: cartierului 
mortului saii la casa lui. i ta 

Art. 90. Pentru câți preoţi se vor cere a oficia „peste cei ce 7 
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“se află în cartierul mortului se va, face cererea către protopopul de... 
scaun și acesta. va .rendui dupe rând numărul de: preoți ceruți. 

Art. 91. Preoţii cei neinvitați de protopop sunt opriţi .de' a 
oficia, la- înmormăhtare, afară, numai daca familia ar invita espres 
pe un preot care, ne-fiind preotul cartiere lu, ar fi însă amicul sei 
confesorul mortului sai al familiei. 

“Art. 92. Spre a se păstra o strictă. dreptate pentru preoții 
invitați a oficia pe morţi ce nu sunt în cartierul lor, protopopul 
va, ţine un registru de rândul cu care trebuesc a merge preoții. 
Acest registru. va fi pe trel ani și va fi șnuruit; și sigilat cu sigi- 
liul mitropolie şi al comisiilor respective, 
1: “Art. 93. Fie-care preot are dreptul a reclama de . câte ori 
protopopul nu Par chiăma la rândul sei. . . 
“Art. 94. Preotul de rând al cartierului este dator a alerăa de 

câte! ori va fi chiămat a asista pe un murind sărac sai a celebra 
oficiul mortual pentru un sărac; însă numai la casa unde va fi mu- 
rit saii la biserica parochială, de va fi transportat acolo, nu va f 
însă îndatorat şi al însoți până la cimitirii. * 

Art. 95. Breotul: cartierului ce ar refusa a esersa ministeriul 
săii pentru-un sârac, va fi supus - la pedâpsă aspră şi la straf, după | 
cum se va legiui. : 
pi. Art 96, Spre a precisa bine aceste drepturi și datorii ale. preo- 
ților, vom dice că preotul de rând al cantierului este dator a aler- 
ga îndată .ce. se chiamă la- mort; după el aii dreptul a fi invitați 
de familii cel-Palți preoți af. cartierului aceluia cum și datoria da 
alerga la un mort, sărac în lipsa motivată a preotului de rând.: 

- Când însă o familiă voiesce a chiima și preoți după din a- 
fară, nu va putea. face” asta, chiămare de cât. prin * scirea Protopo- 
pului, afară însă de. preoţii despre care se vorbesce în Art. 91. 
„Art. 97, Stofele puse pe coșciuge și otărite'a fi date în dar 

Disericii, vor rămânea pe 's6&ma bisericii "Darochiale nu însă pe s6- 
ma personală a acestor preoți. Câte însă: vor: fi espres afectate pen- 
tru cimitirii vor fi ale capelei. cimitirelor Spre, acest sfirşit epi- 
tropiă fie-cării biserici saii rectorul cimitirului vor fi dator a. în- 
scrie aceste donaţii precum şi ori-care altele întiun registru special. 

Art. 98. Preotul de rând al cartierului priimesce drept ono- 
rariii pentru serviciul funebru în biserică 2, 4 sai 6 sfanți, dupe : 
starea inortului afară de morţi cel de tot săraci care nu plătesc 
nimic, şi pe care preotul sus citat este dator a'i oficia. 

“Art. 99. Cel-Palți preoți al cartierului, de vor î învitaţi, prii- 
mesc 2, 3 sati 4 sfanţi.: 
a Art, 100. Preoţi invitaţi după din afară priimese 4 sfanţi de 
oficiil.. 
„Art. 101, De câte ori preoții sunt invitați a însoci pe mort 
până la cimitiriă priimesc preciul îndoit după tarifele de ma! sus. 

„Art. 102. Preoţii. cimitirelor nu pot: pretinde nimic. de la s&- 
raci, adică de la aceia ce se duc în cimitiriii neinsoţiţi de vre-un
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„preot. De la cei-Valţi vor avea dreptul a lua: numai 1 sfanțiii de 
mort. : | i DE a 

Art. 103, Cântăreți nu vor putea veni de cât după invitația, 
rudelor mortului; libere sunt aceste persâne a nu plăti pe cel-ce 
ail cântat ne invitați. Cântăreţii cimitirelor priimesc jumătate plata 
preoților de vor avea a cânta. -. . 

„Art. 104. Pentru morții pentru care se va fi dobîndit perimi- 
sia de a fi oficiați la cimitiriii, preoții cimitiriului vor priimi ono- 
“Tarii ca: preotul de rând al cartierului iar cântăreții pe jumătate. 

Art, 105. Nici un sărac nu va fi oficiat la. cimitiriii; oficiul 
“acestora se va face în cartierul .unde ai murit: Ac6sta se lasă sub 
r&spundereâ împiegatului poliției acelui cartier, care va fi. dator a 
chiăma pe preotul de rând a, oficia pe mort. a 
„Art, 106. Paracliserii nu pot pretinde nimic; va da fie-cine 
ce va'voi. pr A i ic 

Art. 107. Precedentele disposiţii se pot modifica. sati schimba 
“mai pe urmă când se. vor regula pompele funebre. . . . - 

Art. 108. Cei de tot săraci nu numai că nu vor plăti nimic 
pentru îngropăciune; dar atât casa cimitirului respectiv, cât și, du- 
-pă o complectă organisare, întreprinderile pompelor funebre vor 
cheltui împreună pentru îngroparea, acestora. cu. tâte ;cele necesarii. 

Art. .109, Preoţii cimitirelor vor fi îndatorați a-priimni pe morți 
în cimitiriii, a% însogi pănă la mormăntul ce le 'este destinat Și a 
le da aci: ultima bine-cuvântare. DI a 

„Art 110. Numai morții a căror rude vor fi:dobândit o per- 
misiă specială de a, se face serviciul funebru la cimitiriii vor pu- 
tea, fi oficiați în capela cimitiriului.. - ,. .. m 

Art. 111. Spre evitare de confusiă sait. abatere la aceste re- 
gule, nici o trăsură, mortuară nu va, fi liberă a transporta un mort 
la cimitiriii până ce nu i se.va înfăgișa orl biletul de oficiul fune- 
bru făcut, saii permisia espresă d'a se face acest serviciu la cimi- 
tirul unde 'este. destinat a se îngropa. Ra: 

Art. 112, Sorâcele se vor face la bisericile“ parochiale : la ci- 
mitirul vor fi cu totul poprite. . . aaa 

Art.. 113 În fie ce Sâmbătă preoții cimitirelor.vor fi obligaţi 
a celebra un parastas în care vor fi pomeniți toți. cei îngropați din 
dioa aceia înapoi până la 40 qile. Iar în Joia, mare se va face ser- 

„Xiciii pentru toți morții-de peste an. . E 5. 
- Art. 114, La simbetele morţilor, adică de doi. ori .pe an se 

va face serviciii solemnel cu 12 preoți aleși și cu Archiereii: adus 
de administrația cimitirelor, care va da acestor sărbători totă, so- 

“lemnitatea cuvenită pentru memoria străbunilor nostri: -... 
„Ant. 115. La asemenea solemnități va. fi cu totul interdis cer- 

şetorilor a, intra, în cimitire; vor putea însă sta la porti sait la ba- 
riera vecină. i TI i 

, 
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LEGEA COMUNALĂ, i 
  

CAPUL 
PR ormarea comunei, 

Art 1, "Tâte satele, oraşele Şi orăşelele (târgurile) României, vor 
forma pe viitor comnue indiprindente, supuse legei: de faţă. 

Comunele se împartii în comune rurale, compuse din unul sait . 
mai multe sate, cătune etc Și în comune urbane, adică orașe și 

„orășele. 
2 Art. '2. Comuna: îngrijesce singură interesele sale şi se admi- 
nistră de sine în margina legilor. Ea formeză o pers6nă “juridică | 

Art. 3. “ot locuitorul face parte dintro . comuni. şi. contribue 
la sarcinele comunale. Acei carii locuescii afară de un centru de 
populațiune, 'suntii: îndatoriți să se înscrie şi să facă parte din co- 
muna cea mai apropiată de locuința lor. 

Art, 4. Nici o comună nu. va putea număra mat puţină de u- 
na sută familii saii cinci. sute locuitori. : . 

. Satele care nu vor ajunge la acest numării, precutati Şi. “cătu- 
nele şi locuinţele isolate, se vor uni cu comuna cea, mai apropiată. 

- Satele care, având mai puținii de una sută familii, ar declara 
că potii să susție singure sarcinele comunale, se -vor putea recun6- - 
sce ca comune. . 

Art. 5.. Neputând o comună purta: singuri tâte sarcinele ce îi 
suntii impuse, va avea dreptul să se întrunescă cu una, sai mai 
multe. comune vecine, spre a forma numai o singură comună în pri- 
vința acelor sarcini. 

Asemenea și. când adiniisteoţiunea unsi: - comune ar intimpina 
dificultăți din causa prea marei întiideri sali. prea marelui: numără 
de familii domiciliate. în întrul ei, cumuna se va putea subdespărți 
în mai multe secțiuni, dar care totuşi, în interesele cele mari și în 
raporturile . sale cesteriâre, va înfățișa, una și singură comună, Și va 

avea o unitate -de administrațiune. 
Nică o întrunire saii deslipire a unei comune nu se va: putea 

face de cât din. trei în trei ani, socotindu-se de la întâia clasificare. 
| Art. 6. Tâte întrunirile. și deslipirile 'despre care se vorbesce 
în Articolul :de nai sus, nu se vor putea efectua de. „cât dupe ur- 
mătârele moduri: 

Consiliul comunal; despre care: se va vorbi mat la vale, al co- 
munet' care âr dori întrunirea sa cu o- altă comună, . saii deslipirea 
uneia din părțile sale, .va fi dator a esamina, prealabilă cestiunea, 
consultând și pe cci mai impași dintre contribuabilii comunei. Ase- 
menea consultare se va face și "de către Consiliele celor alte comu- 
ne interesate în cestiune. 
1) Sancţionată cu decrâtul No, 394, din Anul :1864, 
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„La casti de învoirea. tutulor părților interesate, Consiliele ' co- 
inunale respective :vor' constata, decisiuriea , luată prin un . procesii 
verbal, care se va aduce la, cunoscința Prefectului; Pretectul, în ur- 
ma chibsuirei făcută cu comitetul permament, va raporta, Ministeru- 
lui de Interne, spre:'a sc; înțări lucrarea prin Ordonanţă Domnâscă, 
iar la casti «de contestațiune din partea uneia .din părțile interesate, 
cestiunea se va supune aprobărei Comitetului permanent. de, district, 
remâind decisiunea -difinitivă la acest din urmă. 

Comitetulii permament, aflând nedomerire în otărirea, chestiu- 
nci, va putea numi o Comisiune corisultativă compusă dintre mem- 
Dril cel mai lumiuați ai comunelor interesate; -acea Comisiune în- 
trunindu-se cu consilicle comunale respective sub-președinţa, Sub-pre- 
fectului arondismentului în care se află comuna, care cere întrunirea 
sait dislipirea,. va esptne result: tul deliberațiunel printr un preseript- 
verbalii, care 'se va comunica Comitetului. permanent. . 
„= Art, 7. Ori ce: înteumire sai deslipire. de. comună „ar modifica 
cir conscripţiuuea unvi . district, nu se va putea pronuncia € de cât prin 
o:lege.. ---. 

Art. 8. Averea proprie a. coriunet întregi, sai a unei i părți din 
comună: care se! întrunesce cu o altă comună, vecină, „r&mâne a sa 
proprie... . 

Art. 9. Clasificarea comanelor în rurale şi urbane, dupe cuprin- 
derea, Art. 1-ii, se va face de către . Guvernii. și se va supune Ca- 

„merci în cea ântâiit sesiune dupe promulgarea acestei legi. -:: 
Nici: o. schimbare. în clasificarea acesta. nu se va butea apoi 

face de cât. în intervalul de- cincă în. cinci ani, tot. pin lege. 
: , .- LI : 
LIRI Di E i 

CAPITUL, LL i e 
Datoriile comunelor. a Dă 

„Art. 10. Fi ie care comună este datâre a avea o casă, a COMuU- . 
“nei numită Primărie. 

: Art, 11, Fie care comună i este datâre a îneniji de cultul, de bi- 
serica sati de .Disericele religiunei la caro. aparține, Ea este; * datâre 
a plăti pe preoții şi servitorii bisericelor sale, Nimeni. însă : nu e= 
ste îndatorat să contribue pentru serviciul unui cultă, care: nu este 
al stii, îi St 

Art 12, Contribaţiunea pentru: sezviciul cultulat va af deosebită 
de .cele alte. dări... 
„Art, 13, Fie care comună este: datâre a ngriji de neputincioşi 
sei Şi de copii găsiţi... : 

Art. 14. Pie care comuni varti datâre a avea! una "sati mal multe 
scâle de băeți şi'de fete, conformii disposiţiilor, legei: de instrucțiu- 
ne publică | 
Art, 19, Fie-care comună. uibană va avea un corpă de popi 
eri i bine disciplinaţi „instruiți la meșteșugul lor: și înarmaţi.: -1....; 
ho Art. 16. Fie care „comuni, urbană de la 6,000 Jocuutori: în: Sus 
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va îngriji a avea un spital pentru bolnavi sait scăpătați, în: mârgi: 
nile: trebuințelor și mijlocelor sale, dacă nu esistă spital central, 
fără a se prejudica, subsidiile ce asemenea spital comunal ar ori 
mi: din .casa județiului.'saii a Statului. Să 

;.. “Art, 17. Fie care. comună rurală de Ja 500 locuitori î în sus, va 
fi datâre a avea tauri, armiisari şi berbeci : de. soiăi, pentru inbună- 
tăţirea vitelor. . 

| Asemenea fie care cotaună rurală este datâre 2 avea o gră- 
dină de plantaţiune pentru respîndirea dudilor (aguzilor). 

GAPITUL, IUL. 
„ Gompunerea autorități, connpale. 

Art 18, Fie-care comună este representatii prin un consiliti co- 
munală, a căruia compunere, “alegere şi „atribuțiună se determină mai 

08. 
 Administrațiunea trebilor fe căria comune este încredințată i u- 

nei persâne care portă numele de Primarul comunei. 
Atribuţiunile acestui magistrat se -vor determina, mai jos. 

Art. 19. Consiliul comunal se compune de cinci membrii saii 
consiliari în comunele pînă la 1,500 locuitori. 
„De Tmembrii sait consiliari în acele de la 1,500 pină la 3000 locuit.: 
De 9— = — i — 8000 —. 5000 —... 
Del = i — 15000 — 15,000 "— 

De 13 — —:—— 1 — 15,000 —. 30,000 :—.. 

De 15 — —- — — — — — 30.000 — 50,000 — 

De 17 — 2 — — — = — 50,000 — în Sus. — 
Art, 20. Nu potii î consiliari în comunele urbane cei ce nu scii - 

“seri și citi. 

„ CAPITUL IV. 

Despre alegătorii comunali.. 

“Art. ou Membrii Consiliilor comunale + se alegi directă de că 
tre' adunarea alegătorilor comunei. ; 

:.: „Art, 99, Sunti alegători în comună: 
a) Românii ce se află în condițiuni s+ “ipulate. prin legea de faţă.” 
-b). Străinii carii vor fi dobândit înpământenirea mică. 

c). Toţi aceştia vor trebui să aibă vârsta legiuită, să fie domi- 
ciliați în comună cu' șâse luni înainte şi să plătâscă către Statii con- 
bu directă în următârea proporțiune: 

In comunele rurale o dare către Statii de lei 48... - 
“In comunele urbane, de la 3000 la 15,000 locuitori, lei 80. 
În acele de la 15, 000 în sus, let 110. - 

"Aceste imposite în comunele urbane se compuni de 48 lei con- 
tibuţimea personală şi de şosele, iar restul de imposit fonciar. 

d).. Sunti asemenea alegători, patentarii până la a. cincea. clasă: 

  



inclusivă, carit se vor bucura „de. cualitătile însemnate Ia.litera; a) și 
b), şi carii vor avea vârsta și timpul domiciuluisprescrise. la, litera c). 
„_ Art..23:tContribuţiunile plătite de către femeiă se potii ținea în 
sema bărbatului, asemenea și contribuţiunile plătite de către mino- 
ril tatâlui lor... - a a: 

Văduva va putea, de va voi, socoti fiului săii celui mai mare, 
sau gineru'ui sţii, contribuţiuuele ce plătesce spre a % procura drep- 
tul de alegătorii. . e. i. N eset 

Art, 24. Dreptul de alegători se constată dupe cătimea con- 
tribuțiunilor plătite în cursul anului” espirat înaintea alegere. 
„Art. 25. Suntă alegătouă fără nici un censii (contribuțiune), toţi 

preoții, profesorii şi institutorii de oil ce gradă, doctorii şi licenți- 
aţi, advocaţii, medicii, inginerii, arhitecţii, toți aceştia având diplo- 
me liberate, saii recunoscute de Guvernii, precum şi funcționarii ci- 
vill saii” militari retrași din serviciii, carii vor. justifica că priimescii 
o pensiune anuală de 2000 lei cel puțini. e ci 

Art. 26. Isracliţi pământeni, pînă ce .vor areta că ait simțimân- 
„tele și moravurile romănesci. şi.pină-la o modificare a legei de fa- 

ță, nu vor putea esercita drepturile co;nunale de cât în condiţiune- 
le următor: 

a). Daca servind în armata Română ai dobindit rangul de Sub- 
oficeri. : ” «i a PETRI Ie Aa Ia 

b) : Dacă a, săvirșit cursul . de. colegii: 'saii de: facultate .în: Ro- 
MĂ a 

€). Dacă dupe studil regulate a dobindit de la o facultate. stră- 
ină diploma de doctorii sai de: licenţiat: în oră ce specialitate, tre- 
buind însă ca acestă diplomă să. fie recunoscută de Guvernul Țerel. 

d). Dacă a întemeiat în Romănia 0 fabrică saii o manufactură fo- 
lositâre ţărei. și: care ocupă ccl puținii 50 meseriaşi. :.. 

Art. 27.. Nu potii fi alegători: comunali, ori care ar fi contri- 
buțiunea ce plătescii către Stati: | | ara 

„_D.-Servitorii carii 'priimesci simbrie, i 
II). Interdicţii, N Ia Da eta 

-). Faliţii nereâbilitați, «e ap 
IV). Cei osândiţi judecătoresce la o pedâpsă criminală saii la o 

pedâpsă.. corecțională pentru următârele delicte: - i 
a). FPutișagi. ae 
b). Abusii de încredere.: -: 
€). Inșelăciune. . a ci 

„ d). Spargere.de peceţi şi sustragere de acte depuse în locuri 
publice. . 

„= 5) Acei ce în publici 'suntii cunoscuți că ţinii case. de''prosti- 
tuțiune sai de jocii de câți, o a ca 
Art, 28 Listele alegătorilor se pregăteseii pe fie care anii de 

către Primarii comunelor pe .basa, ultimelor roluri de contribuţiuul. 
Aceste liste provisoril se afișeză în cea dântâii Duminică a 

lunei lui lanuarie, în fie care comună. e. e e 
„Art: 29. Reclamaţiunile se vor adresa, Prefecturei în cele d'ân- 

ra îi 

: ..
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tâiii. trei săptămâni de la 'data afşiirel, iar la comunele rurale la, 
Sub-prefect,. care le îndrepteză Prefectului, _Dupe. ce Prefectul, cu 
asistența 'consiliului permanent, va fi hotărît: «asupra tutulor recla- 
mațiunelor ivite, el încheiă listele definitive și le publică negreșit 
până la cea d'ântâiii. Duminică a lunci lui Fevruarie. 
„1 Art. 30. In cele trei săptămâni ce urmeză, nemulțumiții vor 
putea apela. în.contra hotăririlor Prefectului la Tribunalul distric-. 
tului, iar în contra hotăririlor Tribunalului, la Curtea de Casaţiune 
pînă în 30 dile dupe priimirea hotărirei Tribunatului a 

'Ttribunalul și Curtea de Casaţiune statucză de urgentă: 
- Oră .ce'persnă admisă în listele, electorale pote. reclama în- 

stricrea. saii ștergerea ori cărui individi omisiă,. sait. nedreptii în- 
scrisii în lista: alegătorilor: comunei din care el însuși; face parte, . 

“Art. 31. Listele odată vedigiate dupe îndeplinirea forrmalită- 
ților de mal sus, devinii definitive de la 1 Martie .și pentru tot 
cursul anului, aină, la următorul 1 Martie, iei 

Pe i 4 

a iii „ CAPITUL V. Pi 
Despre adunarea alegătorilor Comunală. a 

“Art. 39. Adunarea alegătorilor în comunele urbane : are - “locă 
din patru 'în patru ani spre alegerea membrilor consiliului comu- 
nalii, reînoinduse aceştia pe jumătate prin tragerea la sorți din [a 
în duoi anl. 

“+ Da-comunele: rurale alegerea” se face din : duoi în duot ani, 
xeinoinduse numai o a treia parte. din membri la un anii. 
_u.... Acestă adunare se face la cea. intâiu Duminică a luncă Ju 
Noemvrie Ea nu se convâcă. estraoxdinarmente, de .cât la casit de 
vacanţă” cel puţini” de o a treia, pante a numerulul întregi al con- 
silierilor. DRE 

„Art. 33, Primarele comunei convâcă pe. alegători cel. puținii 
cu 15 dile înaintea gilel ficsate pentru alegere. . Convocarea se fa- 
ce prin publicarea ȘI afișerea dilel ficsate Îa Primărie și în tot cu- 
prinsul comunei... 

Art. 34. “Alegătorii” se întruneseii. îuta”o sing ură” adunare; “dacă 
numărul lor nu trece peste 300. Cândii numătul va fi mai mare; 
colegiul se înparte în mai multe socținni. analâge cu secţiunile în 
care este despărțită comuna. Iu afișurile sati publicațiunile de con- 
vocare, se arată anume în ce secțiune fie-care alegttori are s să 
voteze. 

Art. 35. Adunatea! alegătonlor nu: se pote ocupa: de cât nu- 
mat de alegerile pentru care ea, este- convocată. . 
st cdrt, 36.. Primarele: comunei, ori în: lipsăi cel mai „în: trstă 

din: membrii consiliului, „presidă adunarea ; Secretari! sunti. cei duci 
maj tineri din - alegătoi. - 

Art. 37. Fiind mai multe secţiuni, fio care are de. Pre sedinte 
pe 'un membru al consiliului, și Secretari precum sus.



7. 
Art. 38. Lipsind membriji Consiliului, Diuroul se formeză de către pers6nele din sinul corpului alegătorilor, aleși de către Însuşi alegători. „i 

„Art 389. Președintele are singurii poliția adunărei; nici o pu- tere armată și' nici'un agentiă'al poliției nu va putea sta în sala sait înprejurulii sălei adunărel,; afară de casul cândiă acesta se va ce- re de către Președintele, | ii „Art. 40, Preşedintele face: cunoscut adunărel numărul persâne- lor de alesi: E a * Art, 41." Fie-care alegătorii 'chemat la: rândul să; depune: bi- letul săii scristi pe hărtie albă şi îuchisii într'o cutie cu două în- cuetori, ale cărora chei se păstreză: una de către: Președinte. și al- ta de către celă' nat bătrânii” dintre Secretari... ae „Cel ce nu scie să scrie: chiamă pe unuli dintre alegători în - care are încredere și'"1 scrie biletul, i „Art. 42. Dupe ce aii fost chiemați toți alegătorii succesivi du- pe ordinul 'alfabetului, se mii face o ultimă chiemare . acelor. carii pote ai lipsit din sală, iar- scrutinul rămâne: deschisii pînă: la 4 ore sera. Pentru asigurarea lul se vor pune pecețile mai miltora. dintre alegători și. vor putea, chiar remânca în sală pentru paza, lui. Art, 43. La deschiderea urnei, fie-care bilet se: desface înain- tea publicului, numele eșit se scrie de către fie-care Secretari pe o listă, şi resultatul general, se proclamă de către Preşedinte. Art. 44. Biletele care cuprind nume neînțelese, sait semrie de ori ce natură, care ar presupune” o prealabilă înțelegere; sunt nulă, Art. 45. Alegerea se face prin majoitate relativă, iar în casă când nu se: va' putea, întruni o treime 'de voturi, se va'procede la 0:nouă ulegere în termenii de 15 qile.. Da 
Art 46.: Procesele verbale ale alegătorilor, constatătâre tutu-: lor. operațiunelor săvirşite, se trimiti de îndată: Consiliului 'perma- nent; iar în orașe'e Bucuresci, Iaşi, Craiova, Galaţi, Brăila ;. Ismail şi Ploesci, Ministeriuiui de Interne, Un al douilea. esemplar al a- cestor. procese 'verbale se conservă! în cancelaria ' comunală: Art. 47. Ori-ce contestațiune asupra alegerilor se face la con- siliile permanente în termenii de 10 dile; iar în oraşele :Bucuresci, Iaşi, Crâiova, Galaţi, Brăila, Ismail și Ploiesci, se adreseză: Minis- teriului de Interne, care,. consultând Consiliul de Statui, va "putea. casa alegerile dacă se constată iregularități grave,: în acest: casă se procede la alegeri 'nouă în termenii de 30 die. Casarea, saii manținerea alegerilor nu pote prejudeca întru ni- micii acțiunea: publică; care se pote 'intenta in contra ' acelor ce ar fi: comisi în cursul operațiunelor electorale, ori ce feli de delictii,. prevădut și pedepsit de lege. : 

.. „.. ' 
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a CAPITOLUL VL aa 

a Despre eligibili. 

itp e 
. . . „n . 

„u Art,.48, Pentru a. fi alesii. Membru unui Consilii comunal se 

cerii aceleaşi condiții ca,.și pentru a fi alegător. a, 

- Art, 49; Funeţiunile de Membri ai Consiliului Comunal, sunt. 

necompatibile cu oră-ce funcțiune salariată a Statului. :.. 

Axt. 50. Membrii unuia și aceluiași Consilii nu poti î uniţi 

între dînşii prin legături de înrudire, sati alianțe de familie, pînă Ja 

al,tucilea gradi inclusivi. ÎI E 

„1 Art, 51, Membrii Consiliului, la intrarea în, funcție, pronunții 

următorul jurământ în faţa uniri delegat a) Guvernului , iar acei ai 

oraşului Bucuresci în fața Ministeriului de Intewne, «jurii credință 

«Domnitorului, supunere legilor Țerci și sprijini intereselor comuc, 

«nci... Așa simi ajute Dumnedeib».. . e e e 

zis, Art. 52, Membrii Consiliului. comunale. rurale. îşi. dati demisiu- 

nea loricătre Sub-prefect,. iar acei ai Consiliilor” urbane către. Pre- 

fecți,. Membrii. Consiliului. comunale; din. cele. șepte' orașe Mencio-, 

nate în Art. 47, îşi dai demisiunea da, dreptulii către. Ministeriulii 

de Intâme. it 
i pr 1 pe 

atei 

CAPITOLUL VII. an 
PE RD DEE DE a ai 

pa 

um Dospre- întrunirea şi. deliborările Consiliilor conanale. - - 

IP IE PE a PO OR E a i 

„a Art::53., Consiliul se adună de câte ori o cerii trebile speciale 

ale comunci, regulat însă el se convociă cel puţinii odată: pe lună; 

afară de'acâsta se adună în şedinţe 'estraordinare, oră de „câte ori 

interesul comunei ar cere. e cei 

i... „Convocarea, se face. prin :Primarele comunti, sai (dupe cererea 

unei treimi a Membrilor Consiliului comural. IE a 

Convocarea se,.face cel.puţinii cu 0 Qi înainte prin circulară, 

în. care fie-căre consiliar subserie că a vădut chemarea -- 

,. Axt: 54, Consiliul nu pote delibera de.cât fiind faţă majori- 

tate 'absolută a Membrilorii s&. . Dacă însă. sa, făcutii de două. ori 

convocare regulată fără nici. un resultat, atunci „la a îrcea CONvO=. - 

care Consiliulii. luereză cu Membrii presenți. -. Sai 

Art. 55. Primarele comunei, saii în lipsăl întâiul săi ajutor, 

ori în lipsa şi a acestuia: cel mal în vivstă. dintre Membră, deschi- 

de, presidiă: și închide: ședința. Ifotăririle se daii. cu majoritate ab- 

soluti de voturi, la. casti de paritate, propunerea asupra „căria se 

deshate, cade. . | | ci 

“Ant. 56. Toţi Menibrii "Și dait votulii pe față, afară numai de 

căsurile unde suntii persone în joci, precuinii numiri în funcțiuni, 

revocări și suspendări de funcţiuncă ete., în asemenea casuri votul este 

seerei. , , 

Primarul votâză cel de pe urmă. 

“i



Art. 57.. Ori-ce Membru al: coinunâi “este opriti: 
1. De a sta față la deliberarea 'cestiunilor în care 'are un ini- teresii personal, adică când hotărîrea ce se 'vă lu va putea adute lui. sait rudelor și aliaţilor lui. vre un avantagiii sai pagubă, - i: 2). Dea lua. parte la vre un 'serviciă, la, vre '0,strîngere, de. 

antreprisă a comunei. ARE 3. De a interveni ca Advocaţi 'sati plenipotenţi: în procesele pornite în contra comunei, precum nici a apăra cu plată vre un procesi al comuni... : o NE | „Art. 58. Tâte hotăririle: Consiliului se' înscrii întw'o condică ținută de Secretari; ele sc subsemnneză de Membri; și:suntii puru- rea la disposițiunea, ori-cirui cetățânii din comună, Sail, a oră-Căria autorități, care ar voi să le cunâscă,: e | i Cu tâte acestea, Consiliul pote decide pentru un timpă mări ginit secretul decisiunilor luat eu ușile închise.-: Acest secretii este însă numai în privința particularilor, -iar 'nu şi a autorităței.! 

dări, la vre'o date în antreprisă, saă a figura ca garant” în vre o 

s 
Art. 59, In tot anul Consiliul comunal, înainte de a se ocupa de budget, face un raport detailat asupra, administrațiunei “Și asu- pra trebilor cominei, care se va și publica. e n Art. 60. Şedinţele Consiliului sunt tot dauna publice, 'când va fi de tratat o cestiune de, budget, de- dări nuoi, de înstriinare de Yre 0 avere comunală, de contractare; de împrumuturi, de înființări de stabilimente de utilitate Publică, și întrun cuvânt de ori ce ces- tiune care atinge direct interesele comunale, fără a pune în jocii mici 0 peisână E „Art, 61; Primarul are -poliţia adunărilor; el'axe facultate de a pune să avesteze și a trămite înaintea Tribunalului ' Poliţienescii . pe orice individii care ar veni să turbure liniscea şi buna oidinuc'a Adunării, prin o purtare necuviinciâsii, ee 

“a Art, 62. Consiliul comunal face însuși regulamentul sei de ordine și de: servicii interior. a a i 
„- Art “63. In acest regulament, Consiliul va hotări amende, pen- tru acei din Membrii, carii ar lips la Şedinţă fără vre un motivii - priimii de majoritate. Productul acestor amende va intra în casa comunală, E Na Ant. 64. Consiliul comunal” nu pâte delibera asupra, obiectelor străine atribuțiilor sale. i Aa i „Când: Consiliul ar fi luat 0-resoluție abătuti' de atribuțiile sa- le, saii care vatămă interesul generală, capul comunei este dator â închide şedinţa și a însciința pe Sub-prefect, care va raporta -ne- întîrdiat casul Prefectului; pentru oraşele mencionate : la Azt. 47, însciințarea se face câtre Ministeriul de Interme. * * RER La asemenea, întîmplare, autoritatea, Vote suspenda puiciea îi lucrare a unei resoluţii a Consiliului Şi chiar adunările acestuia. "»* Comitetul permanent decide 'dacă suspendarea pâte fi mcu- ținută, a RI SR Atât Prefectul cât” şi Consiliul coinunal potii'apela la “Minis- 

.
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teriul de Interne, de resoluția comitetului permanent, și Ministeriul 

hotărasce luând avisul Consiliului de Stati. 

„ Motivele suspendărei se comunică nemijlocit Consiliului co- 

munal, Ma ia Să 

Daca anularea resoluţiei Consiliului comunal nu intervine pînă 

în 60 dile de la comunicarea motivelor, suspendarea este r&dicată. 

Art. 65. Domnul pote, printr'o ordonanţă motivată, să anuleze 

actele autorităților comunale care ar fi abătute de atribuțiile lor, 

contrarie legilor, saii ar v&tăma interesul general. a 

Cu tâte acestea, actele aprobate de Comitetul permanent vor 

trebui a, & anulate în termen de 60 dile de la data aprobărei. 

- Dupe trecerea acestor 60 (ule, actele Consiliilor comunale nu 

potii fi anulate de cât prin puterea legislativă. “ 

“Art. 66. Daca Consiliul comunal ar urma a se depărta de a- 

tribuțiile sale, sait daca actele sale ar fi de natură a turbura or- 

dinea, publică, Domnul pote pronunța disolvarea Consiliului și anu- 

larea deliberaţiunilor sale; două. luni cel mult -.dupe disolvare se 

facii nuoă alegeri, în acest interval afacerile comunei se administră 

„de o Comisiune numită de Guvernii și compusă de persânele ce ai 

întrunit mai multe voturi la cea din urmă alegere. 

N 

| „o CAPITOLUL VL 

i Atribuțiile Consiliului comunal. 

“Art, 67. Deliberaţiunile Consiliului comunal coprindă în de 

obșce: privegherea şi apărarea tutulor intereselor speciale ale co- 

munei,. precum, și obiectele ce'i sunti supuse spre deliberare de au- 

torităţile administrative: superidre, ” 
Consiliul controlâză, deştâptă şi ajută pe capul comunei şi pe 

ajutorii săi, în administraţia trebilor. locale ale comunei. Delibera- 

țiile Consiliului suntii precedate de o cercetare prealabilă când Gu- 

vermnul o judecă de trebuință, sai când ea se “prescrie. de regula- 

mentele administrative. E | | 

“Art, 68. Deliberaţiile Consiliului privescii: 

a). Obiectele pe care le reguleză da dreptul prin chibsuiriie sale. 

Aceste chibsuiri devinii lucrătâre, daca în termenii de 30 dile nu 

Sail anulat de Comitetul permanent saii de Ministerul de luterne 

„b). Obicetele asupra cărora deliberările Consiliului comunal, pen- 

tru a. se putea pune în lucrare, aii trebuință de aprobarea Comni- 

tetului permanent saii a Ministerului de Interne, de o ordonanță 

Domnescă sau de o lege | ! 

“ e). Obicetele asupra cărora Consiliul este chemat a și da nu- 

„mal socotința. - 
d) Obiectele lăsate regulărei Consiliului. | 

e) Obiectele asupra cărora „Consiliul pâte ași esprima dorințele 

sale. 
| , 

„Art, 69, Consiliul xegulză prin „deliberarea sa:
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„1. Păstrarea, îmbunătăţirea şi chipul administrației averei co- 
munale, pentru ca să nu se risipâscă, să aducă pururea cel mai 
mare folosii putinciosii, şi locuitorii comunci să se bucure deo po- 
trivă. de rodurile că. ” - 
„+2 Condiţiile arenduirilor (împosesierilor) și a inchirierilor pro- 
prictăților, productelor şi a veniturilor comunei, când termenul lor 
nu trece peste trei ani, precum și condițiile adjudecațiilor. 

3. Chipul întrebuințărei şi împărțirea păşunei şi a rodurilor 
comunale, și condițiile la care aii a se supune fețele împărţitâre, a- 
fară daca, ar urma reclamațiune în contra regulărei Consiliului co- 
munal, când atunci lucrarea, este supusă aprobaţiei Comitetului per- 
manent sait Ministerului de Interne pentru cele șâpte orașe men- 
ționate la Articolul 47. a 

IV. De ar avea comuna pădure proprie, chipul împărţirei a- 
ceștia. îutre locuitori, conformânduse legilor forestiere. 

„Art. 70. Orl-ce regulare a Consiliului comunal” asupra obiec- 
telor arătate în Articolul precedent, se comunică nemijlocit Sub- 
Prefectului de către capul comunei, sub luare de adeverinţe de prii- 
mire, spre a se transmite Comitetului permanent. Daca acesta nu 
anuleză, pînă în 30 gile de la data adeverinței, regularea Consiliu- 
lui comunal ca abătută de legile și regulamentele administrative, 
sait dupe reclamaţia vre unei fețe interesate, ea se pâte pune în 
lucrare. Reclamantului îi rămâne recursul deschisi şi peste” acest 
termeni,  - | 

Prefectul statuând în Comitetul permanent pâte însă amăna 
punerea în lucrare a regulărei Consiliului comunal încă alte 30 
dile, făcânduii cunoscut înaintea espirirei termenului ânttiii. 

At 71. Obiectele pentru care chibzuirea Consiliului” comu- 
nal este supusă aprobaţici formale a Comitetului Permanent, şi în 
unele casuri chiar dobindirea unei ordonanțe Domnesci sait unei 
legi suntii următârele : o a 
„1. Budgetul cheltuelilor comunale și mijlcele pentru a le aco- 

peri _ 
„2, Sumele anuale ale veniturilor și ale cheltuelilor comunale: 

3. Cumpărările, înstrăinerile, schimbările de averi nemişcă- 
tore sait de drepturi ale comunei, constituirea de ipotece, (amane- 
tările), delimitația şi împărțirea de nemișcătâre în de a vălmășie, 
afară daca acestă împărţire star ordona de către autoritatea judi- 
țiară. | ai | | 

Daca val6rea celor de mai sus, întrece trei mii lei, saii ducă 
(lecimi din venitul obicinuit al comunei, se. cere încuviințarea, Dom- 
n6scă 2 a e 

4. Darea cu dobindă și întrebuințarea banilor comunet..! 
5. Condiţiile împosesierei saii închiriere de nemișcătore ale 

- comunei către alte fețe, precum şi de acele pe care comuna, Însăși 
ar voi'ale lua în pesesie sai în chirie, daca termenul ar întrece un an. 

6. Aședarea, schimbarea sai oborirea de contribuții” comu- 
nale, și de Regulamente atingătâre de ele. i] i
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„7. Prosetele „de clădiri,. de reparaţii însemnate, saii de dă- 
 râmări ce ar voi să întreprindă comuna a ae 

"5, Deschiderea, şi închiderea de ulițe și piețe publice, prt- 

cum şi proiectele de aliniare. Aa ME 

9. Direcţia și deschiderea  drumurilorii vecinale și laterale, 

potrivit legilor și reglementelor,. și fără jicnirea legilor privitâre la 

espropriaţiunea, pentru folosința publică, | A 3 

„10. Brudinile (tacsa de poduri) și alte dări de asemenea natu- 
Tă ce sar pioiceta a se statormici pe teritoriul comunei. | 

"11. Reglemeutele sait tarifele atiugătore de siriugerea veni- 

tului, de închirierea locurilor de bilciuri (armăroce), tirguri; pieţe 

şi zalhanale, de -dejugătore pe. drumurile publice, : precum și tacsa 

cântarului, a măsurilor şi a cotitului. SE a a 

| 12. Priimirea darurilor și a legaturilor făcute comunei, saii 

asegiimintelor comunale, când valdrea lor nu întrece dece mii lei. 

De ai urmat reclamaţii în contra darului. saii legatului, apro-: 

barea Comitetului permanent se notifică tot odată părţei reclamante 

pe calea, administrativă. o 
_ Ori-ce reclamaţie în contra aprobaţiei Comitelului permanent, 

tiebue ase face cel mult până în 30 ile dupe notificare... 

“Când valdrea darului sai: a legatului trece: peste dece mii Iti, 

priimirea că este supusă încuviințărei Domnului... i 

13. Fiesarea numărului și împărţirea parohielor comunei, cer- 

cetarea şi aprobarea budgetelor parohielor prelucrate de respective- 

le epitropii ale parohielor. a a 

„Ta acestă luerare vor fi ascultați preoţii, parohici precum și 

protoiereul de care parohiele. atimă. | , 
„14, Procesele și învoelile comunei, precun și tâte obiectele, 

în' priviea cărora legile și regulamentele supunii deliberatiunile 

Consilivlui comunal aprobaţiei Comitetului permanent, i Mimsteru- 

Jui de Interne saii încuviințărei Domnului, ori dobindirei unei legi. 

Art. 72. Deliberăriile Consiliilor comunale rurale, asupra obi- 

ccetelor arătate în Articolul precedent, se adresâzi de asemenea 

Sub-Pretectului, iar ale Consiliilor urbane, la Prefectii; Prefectul es- 

te dator a le transmite nemijlocit Comitetului permanent spre a- 

probare. Se face escepţiune pentru acele șepte. orașe ale cărora * 
Consiliuri comunale se adresâză la Ministeriul de Interne. . | 
"Comitetul, permanent, sait Ministerul refusând aprobarea, Con- 

siliul comunal pâte apela la Consiliul de Statii. „ 

Art. 73. Obiectele asupra căroră Consiliului comunal este che- 

mat a'și.da numai socotința, Suntii următorele: Sa 

1. Proicetele: de aliniare ale drumurilor mari în întrul orașe- 
lor, tirgurilor şi satelor, . . - i „ 
„9; Priimirea darurilor, şi legaturilorii făcute aședămintelorii de 

birie-facere, atirnate de, comună. - ” a | 

“8. Autorisarea ce ar cere aceste . așe(lăminte, de a se împru- 

muta, de a cumpăra, de a schimba, de a înstrăina, de apoi pro- 

cese, de a se învoi. - a
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"4. “Întvunirea de sate, cătune, sloboţii, într'o „singură comu” 
nă, deslipirea, unei secţii de satii pentru a forma o singuri „comu- 
nă sait pentru ase lipi la o altă comună. ! i 

5, Cererile de impământenire ale străinilor domiciiaţi în co: 
mună, 

Nici o împimântenive nu ta putea fi cerută dacă ni va fi în 
sogită de certificatit liberatii de. Consiliul comunal unde postulantul 
va, fi petrecător, ' i 

6. În fine tâte obiectele asupra, cărora, “consiliile: comiinale 
sînt chemate aşi da socotința, prin legile saii regulamentele aduni- 
strative, saii asupra cărora sar consulta de' câtre administraţia 
superioară. Ă 

Art, 74. Consiliile comunale poti ași esprima dorinţele asupra 
tutulor obectelor de interesii local. 

- Consiliile comunale nu potii a se pune în comunicațiune” cu alte 
consilii comunale, de câtii în chestii de interese locale recipiâce; 
le este oprit a face saii a publica vre-o protestaţiune, proclamaţiu- 
re saii adrese. 

Art. 75. Consiliile comunale deliberi asupra sumelor vrestii- 
tate în fie- „cate ani de către priimarii saii capul comunei. : -: 
” Ele cercetâză și fixeză socotelile celor alţi funcţionari ai .co- 
munci fără prejudiciul acțiunei Comitetului pernanentii, a: Ministe- 
rului de Interne și & Curţei Compturilor, 

Art. 76. În “şediuțele unde se cerceteză sumele capului comunei, 
consiliul însemnâziă prin vot sceret.pe: acel din membrii. stă, care are 
să înlocuescă pe capul comunei în preşidenția consiliului. 

Capul comunei pâte asista la deliberaţiuni pentru a da lămu- 
ririle trebuitore, el se retrage însa la votii. 

Locuţiitorul săii în preşedenția trămite da. dr eptul delibera- 
țiunea Sub-prefectului sati Ministevului de Intere pentru u acele Ș6p- 
te orașe arătate la Art. 47... 

Ast. 77. Consiliul face reglementele pentru administiaţia” inte- 
rioră a comunei şi ordonanţele” de poliție comunală. 

Aceste reglemente şi ordonanțe nu potii fi contrarii legilor: Şi 
reglementelor de adnunistrați generală s sati districtuală. | 

Copie dupe aceste să trămitii pînă în 48 ore la comunele ru- 
rale Sub-prefectului, la comunele urbane Prefectului, pentru a o tran- 
smite comitetului permanent, ş și pentru cele șepte oraşe Ministerului 
de Interne. - | - 

Consiliile” comunale poti fixa, pedepse peutru călătorii venula- 
mentelor și ordonanțelor lor iateriGare, dacă asemenea pedepse nat 
fi otărite încă de legi, ele însă nu vor putea întrece pedepsele, de 
de simplă poliție. 

Art. 718. Consiliul numesce: 
1 Pe funcţionarii de ori-ce radă în comună. 
2. Architecţii și impieg ați instrcinaţi cu clădiri sai . cunser: 

varea edificiilor comunal. 
i." 8, Directorii și conservatorii de așădăminte de folosirii “publi- 

.
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că, sal de „petrecere, atârnată de comună, precum şi membrii tutulor 
consiliilor ce s'ar rândui în privirea administraţiei comunei. 

4. Doctorii, chirurgi şi veterinari ce se întrețină cu cheltu6- 
la, comunci, se .numescii de "Consiliul comunal, dintre cei recunos- 
cuți de Consiliul medical superior, cu dreptul de a esercita profe- 
siunea lor, | 

„5. Profesorif şi institutorii scălelor întreținute de comună; se 
numescii de Consiliul comunal, dintre cei recunoscuți de Consiliul 
superior al Instrucţiunei publice. 
„Art, 79. Consiliul revocă saii suspendă impieg ați plătiți de 
comună și.a cărora numire îi este atribuită. Aceștia însă potit apela 
la comitetul permanenti. 

„Art. 80.. Consiliile comunale ale oraşelor Bucuresci, Iași, Cra- 
iova, Galaţi, Brăna, Ploesci şi Ismail, în tâte casurile prevădute 
-prin Articolul de, mai susii și în cele următ6re, unde consiliile suntiă 
datâre a se “adresa spre notificare saii aprobare către comitetul 
permanenti, se vor adresa la Ministerul de Interne. , 

Stricând Ministerul otărirea acestor consiliuri saii refusându- 
le aprobarea sa, ele potii a se adresa Consiliului de Statii şi în de 
pe urmă apela la Cgusiliul. Ministrilor. 

„Art. 81. Comunele iși vor păstra. vechile lor numiri, Pre- 
schimbările nu.se poti face de câtii dupe cererea comunei, încu- 
viinţată de coinitetul permanent, şi aprobată prin decrati Donmescii. 

a). 

CAPITOLUL IX, | 

Despre Primarele și atribuțiunile sale, 

Art. 52. Fie-care comună urbană sati rurală, are În capul a 
"un mgistză numit primarul comunei. 

Art, 83. Primarul comunei in comunele rurale se alege de a- 
legătorii comunei de odată cu membri consiliului şi se aprobă de 
Prefect; în comunele urbane se numescii de Domni dintre acei 
trei consilieri cure vor fi întrunit voturi mai multe la, alegeri. 

Art. 84. Puterea esecutivă alege şi intăresce dintre consilieri 
şâse ajutore pentru orașele ce treci peste 40,00V locuitori, patru 
pentru oraşele până la 15, 000, trei pentru orașele de la 15,000 pâ- 
nă la 6000, duci șentru comunele de la Be 00 până la 3000 sutie- 
te, și unul Pentru comunele mai mich. 

Art. 85. Primarii comunelor şi ajutârele lor se reînoe scii de 
odată cu membrii ce esi jumătate plus unu, din duci în duoi 
ani în comunele urbane, şi laun anii la comunele rurale, conformii 
Art. 32..În comunele urbane Primarul se numesce, dintre eci nuol 
aleşi conformă. Art, 83, iar ajutorele dintre toţi consilierii. 

Art 56. Tragerea la, 'sorți a membrilor ce esii, se va face in 
şedinţă publică. Acăstii ședință se va anunţa cel puțini cn șâpte 
dile înaintea tragerii la sorți a membrilor ce es... 

Alegătorii nu se. vor putea, convoca pentru aleg gere “de câtii
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peste i5 dile dupe: ca se va publica numele membrilor eșiți.: Mem- bril ce esii vor. funcţiona până 's6 va face nouă alegere. 
Art. 87. Primarul este singur însărcinați cu administrarea comunei , eli pote însă delega parte - 'din căderile sale unuia sai mai mulți din ajutorii săi, ori în lipsa acestora la însuși unii 

din membrii comunei. cu drită de alegttor. |. a | 
„ni. 85 Primarul fiind tot odată şi un delegatii al administraţiei centrale, se află sub autoritatea. Guvernului. EI este sn magistra- insăreinat cu privigherea poliţiei, manținerea srdinci publice, cu luat . rea tutulor măsurilor privitâre la bună: stare Şi liniştea, locuitorilor comunei. și în sfirșiti! cu orl-ce alte îndatorini ce i star "pune -de 
lege. .; a N e | i „Art, 89. Primarul este însăreinat cu sub-autoritatea -adiinis- trațiunei superidră cu următârele îndatoriri: . | 

a). Cu publicarea și esecutarea, legilor Ş regulamentelor ge- nerale.  . i a DR . „„.+-.b). Cu esecutarea măsurilor de asigurare publică. A «€). Cu poliţia comunală a pieţelor publice, a stradelor ete. d). Cu conservarea și administrarea proprietăților comunei şi a drepturilor. ei. e - i „€). Cu articolile de îndestulare publică. 
„1 £).Cu căutarea veniturilor, privegherea stabilimentelor. comu- rale, și cu comptabilitatea comunală, | 

8). Cu redacţiunea budgetului şi darea socotelilor de cheltueli. „."h). Cu propu.erea către : Consilii a creărei. de: nuci venituri comunali. Da RI 
i). Cu învoirea tirgurilor, facerea contractelor și adjudecarea lucrărilor comunale; în marginea legilor și a regulamentelor în ființă, 
l). Cu înfăţişarea drepturilor comunale înaintea justiţiei, ca veclamant sai ca aparător, saii cu: delegarea : acestui dreptii “către Gmenii de specialitate. i 
Î). Cu dresarea listelor electorale, 

„Art, 90. Măsurile luate de Primar în cercul atribuţiunelor sa- le, se daii sub formă de disposițiuni. a | 
Art. 91. In. orașele care treci peste o populațiune de: 3000 locuitori, Domnul are dreptul de a încredința privegherea..și' men-= tinerea, ordinei. publice unui anume funcţionar. de Poliţie,: care în Bucuresci portă titlu. de Prefect de Poliţie, iar în cele-alte orașe de Capii, ori de Comisari de poliție. E Ant. 92. Primarul -este însărcinat cu actele civile și le pote delega la unul din ajutorii sti, sai la unul din consilieri, . „Ant. 93. Primarul este însăreinat cu judecăți de contravenţiuni de simplă poliţie, conformii legei de instrucțiune pesală, o ; Art. 94. Nu poti fi Primari niet ajutorii, foncționarii Statului sub ori-ce denumire, sati întreprindători de venituri și Iucrări pu- 

blice: ale comunei, . . : ! 
Art. 95, Primarii și ajutorii lor, poti fi suspendați de către 

. E Da N Ea a SERI . a e .
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Prefecţi în. comunele: mai jos de 3,000 Jocuitori; iar la, cele de o mat 
mare populațiune numai de către Ministerul de Interne. 

* Revocarea. lor: la. comunele de mai puțin 3 000. “locuitori, se 
face numai de către Ministeriul. de Interne, iar la comunele se trecit 
peste 3,000 locuitori, numai de 'către Domni. i Ia 

Art. 96. Primarele-.are supra privegherea, ospieiilor, viurourilor 
de bine facere, sedlelor, caselor de închis6re ale comunci, biserici- 
lor, întru cât se. atinge” de conservare şi întreţinerea lor. RER 

În privința: acesta, cl visitesă disele stabilimente de. câte :oză 
socâte de cuviință și arată Consiliului abusurile ce a descoperit şi 
îmbunătățirile ce sunt trebuitâre, : 

Art. 97, În cast de r6sclă, atrupamente ostile, de Loviti gra- 
ve făcute păcei publice, saii de alte evenimente neprevădute,. c când 
cea mai mică întărdiere ar putea causa pericole sait pagube pentru 
locuitori, primarul pâte face reglemente: și ordonanțe politienesci (a- 
fară, de oraşele unde suutit Prefecți, Capi şi Comisai de poliție) 
cu condițiune de ale comuniea de îndată: Consiliului comunal, ş de 

“a trămite de îndată copie către Prefecţi, alăturindui şi motivele 
pentru care el a credut a sc dispensa de a recurge la Consilii. E- 

secuțiunea va putea fi suspendantă de către Prefect sati Sub-prefect. 
Aceste regulamente și ordonanţe vor conteni de îndată de-a avea 
efect, dacă nu: vor fi întărite de Cowsiliul comunal în cea îuteiă a 
sa şedinţă, 

: Art. 98. Primarul este însărcinat cu îngrijirea de: d feri și a 
opri întîmplările: ce ar putea fi ocasionate de furioșii și nebunii lă- 

-sați în libertate. 
„Daca va, fi necesitate, Primarul Pote ordona de punerea furi- 

osului sai a nebunului cu a căruia pază Și îngrijire nu Sar însăr- 
cina familia, înt'o casă de sănătate -saii ospiciii, cu acesta. însă de 
a însciinţa în termenii de trei dile pe Procurorul. de ling să Tibu- 
nalul județului. 

Art. 99. Primarele are 'datorie de a piveghea perzânele şi 
locuințele dedate prostituțiunei. Eli ia tote măsurile cuvenite pen- 
tru a asigura sănătatea, moralitatea și liniștea publică. 
ii Consiliul face în privinţa acâsta regulamentele ce le; socote 
trebuităre şi folositOre. 

„Art. 100. Poliţia spectacolelor aparţine Primarului; ol pâte 
opri în împrejurări grave ori-ce vepresentațiune. pentru a asigura 
„paza liniștei şi a, moralităței publice. 

: Primarele esecută regulamentul făcut: de Consiliul comunal 
în privinţa spectacolilor. 
“Consiliul privegheză .de a nu: se da nici o representaune 
contrarie ordinului publici. 

Art. 101. Primarul, sai în lipsăi ajutorul delegat de el, veri- 
fică cel puţin o dată pe lună starea casei comunale. | 

Eli redige un procesii verbal de verificare. și-l supune Con: 
siliului. comunal. 

Art, 102 Primarele pâte suspenda pentru un termen ce nu
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va trece însă peste ș6se -sâptăniâni, pe: impiegaţii . comunei, "afară - 
insă de Secretar (scriitor) șt Perceptor (stringătorul de 'diăni). . i 

La casii de necesitate de ase suspenda 'unul din aceşti funcţio- 
nai, primarele propune acestă măsura. Consiliului. aaa 

» Art 103. Primarele priveghâză la păstrarea archivelor,. titlu-; 
rilor, documentelor comunei şi registrelor stărei civile și privegh6:: 
ză ca aceste acte să nu se pârdă, saii să se instrăineze: din. depo- 
sitii. Un îndoit inventariii se face despre tâte aceste acte. : 

Art... 104. Regulamentele, ordonanțele, corespondenţele, fie ale 
Consiliului, fie ale Primarului. se subseriă de către. Primarii sau 
ajutorul. cel înlocuesce, şi se contrasemnâză de Secretari. i: i: 

Dacă casul sa hotărit în Consilii, acâsta . se *menționeză 'în. 
publicațiune și în cele alte acte.: A a Ia 

Art. 105, Regulamentele şi ordonanțele Consiliului sai, ale: 
Primarului se. publică prin îngrijirea Primarului prin proclamaţiuni 
afişe, e ii 

In sate publicațiunea se face prin citirea în publică la -eşirea. 
din biserică și la casa, comunală. Aceste regulamente devină în- 
datoritâre a cincea di dupe publicaţiunea lor. afară de casurile când 
termenul va fi determinat prin însuși regulamentul saii ordonanța 
dată. Sai 

Aceste regulamente și ordonanțe se dait în forma următâre: 
Primarul (sati Primarul şi Consiliul comunal): din : comuna 

„o județul ri plasa: i, i: „--otărasce sati: ordo-- 
MĂ EI SE NI ICI PN II rai 

Art 106. Primarii sunti plătiţi din cutia comunală. Lefile lor 
se hoțărăscii de către Consiliul comunal. Comitetul: permanent însă 
are dreptul de'a modifica cătimea lor în proporțiune cu greutatea 
funcțiunei și cu migdi6cele comunei. Ajutorii stă vor avea numai o diur= 
nă pentru dilele în care vor fi lucrat. ci i 

Art. 107. Semnul distinctivu al Primarilor comunali va fi o 
eșupă cu colorile Naţionale purtate la cingătore. TR 

Art. 108. In casit de rescâlă, de atrupamente ostile, sati de 
loviri grele, făcute păcei publice, primarul sai acela ce'l înlocues- 
ce, va putea cere da dreptul intervențiunea puterei armate comu- 
nale sati a autorităței militare care vor fi datâre a se conforma, a- 
cestei cereri. RR | 

Cererea va trebui a fi pururea făcută înscrist, 
A p- 

rs 

GAPITOLUL Si 
* Despre Secretarul: (Seriitonul) Consiliului conninal, ”. 

Art. 109. In fie-care comună urbană este un Secretar, în fie- 
care comună rurală este un scriitor, : Acest funcționar. este. numit 
suspendat și revocat de către Consiliul comunal. Aa 

Numirile, suspendările și revocările, trebuie a fi încuviințate 
de Comitetul permanent. n . !
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“ Suspensiunea pote iînsă fi aplicată provisorii de către Consi- 
liul comunal. cai 

"Art. 110. Afară de. casurile de bâlă sai de servicii publici 
nesalariat, când abseaţa Secretarului saii a scriitorului va dura mai 
mult de o lună, acela care îl.va fi înlocuit se va bucura de sala- 
riul sti, | | 

Art, 111. Consiliul comunal, cu apreciațiunea Comitetului per- 
manent, hotărasce salariul Secretarilor și al scriitorilor. i 

Art. 112. Secretarul și scriitorul este în special însărcinat cu 
redacţiunea proceselor. verbale, și cu' transcripțiunea tutulor . deii- 
berațiunilor El pentru acsta ţine un: registru sub-serisii și para- 
fatii de Primarul comunei. ' 

Procesele verbale transcrise suntu adeverite de Primarii şi de 
Secretar sai scriitor, i 

"Art. 118. Secretarul (scriitorul), este dator a se conforma cu 
instrucțiunile ce'i suntii date, fie de Consiliă, fie de Primari, sat 
de ajutorul cel înlocuesce. 

IN CAPITOLUL XI. | 
Despre perceptorul sati stringătorul dărilor cominel, | 

Art. 114, Consiliul comunal numesce,. suspendă saii.revâcă pe 
perceptor, însă cu apreciațiunea Comitetului permanent. 

Art. 115. Consiliul comunal hotărasce onorariul sait alte tre- 
buințe ale .perceptorului. Tot Consiliul comunal hotărasce garanţia 
ce este a se cere de la dânsul. | 

„Art. 116, Primarul privegheză ca acâstă garanție, o dată ho- 
tărită, să fie depusă și reînoită 1a casă do trebuință. 

Art. 117. Perceptorul este însărcinat singurii și pe respunde- 
rea sa, a efectua recetele comunale şi a achita dupe mandate re- 
gulate, cheltuielile ordonanțate pini la sumele speciale ale fie-că- 
ruia Articol al budgetului săi al creditului special. 

CAPITOLUL XII. 

Despre cheltuelile comunale. 

Art. 118. Cheltuelile comunelor se împarti în obligatorit şi 
facultative. o 

Art. 119. Consiliul comunal este ținut de a cuprinde anual 
în budget tote acele cheltueli, câte sunt rostite de legi ca obliga- 
târe. | 
„Cele mal de căpetenie sant următârele: | 
"a). Intreţinerea localului Primăriei şi cheltuiala cancelariei co- 
munci. m 

b). Cheltuelile de tiparii în trebuința: comunei. 
c) Abonamentul la gazeta oficială. |
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d). Cheltuelile pentru recensiunea, populaţiunei. . " 
€). Cheltuelile pentru registrele Statului civil, și partea tabelelor 

statistice. privitâre la comună. | 
î). Plata Primarului, a perceptorului comunal, şi a însărcinaților. 

cu strîngerea acsizelor. « 
8) Plata guardistilor, a sergenților, a pompierilor, a vătăşeilor 

și a celor-lalți funcționari de comune urbane, saii rurale. 
h). Plata și cheltuelile oficiului, comisarilor şi impiegaților po- 

liţiei, precum sunt determinate de legi. 
i). Pensiunile funcționarilor municipali şi:comunal. . ... 
k) Cheltuelile de chirit și.. reparațiile localului. judecătorilor. de, 

plăși (oc6le), precum și cump&rarea, și întreținerea nobilierulut. 
1). Cheltuelile instrucțiunei publice, conformi legilor. pa 
m). Lefa preoților și a.altor, servitori al bisericilor, acolo un- 

de bisericile nu aii venituri proprii îndestulătâre. a 
n). Cheltudla și întreținerea . ospiciilor, a săracilor .-neputincioși, 

a copiilor găsiţi, a caselor de poprâlă. . :.. Ma 
0). Reparaţiunile cele mari și. mici ale :edificiilor comunal, a- 

fară de clădirile militari și edificiile consacrâte cultului, ale. căro- 
ra. construcțiuni se cuvine, a. forma obiectul de contribuțiuni. estra- 
ordinare, pt ui, 
+_P). Ingrădirea, cimitirelor, întreținerea -şi mutarea lor .. în , casu- 
rile. otărite de legi și. de. regulamentele de administrațiune publică: 

qy. Cheltuelile pentru iluminarea şi pavarea stradelor, pentru. a- 
pe, grădini şi plantațiuni publice şi alte asemenea. DRE 

"v). Cheltuelile pentru planuri şi 'alinieri... : 
5). Cheltuelile consiliului de espertă, în comunele unde se vor in- 

stitui prin legi. DI | 
1). Contribuţiunile şi plăţile stabilite de legi, asupra averilor și 

veniturilor comunale. 
a). Plata datoriilor, a căror se pâte cere plată, și în general t6- 

te cele-l-alte cheltueli puse. prin disposițiuni de lege în sarcina 
comunelor, -. „e Ş a 

„Art. 120. Câud una din cheltuelile obligătore intereseză mai 
multe comune, ele contribuescii la: dânsele în, proporțiune, cu inte- 
resul ce'l ai. în: ele, în -casii de refusă sati .de neînțelegere asupra 
proporțiunei acestui interesii, şi asupra, sarcinilor ce sunt de pur= 
tat, Comitetul permanent intervine Și. otărasce, lăsândii însă părți- 
lor interesate recursii. către Ministeriul de Interne. Dacă însă. o- 
biectul se atinge de comune din județe . deosebite, cestiunea se o: 
tărasce de Domnii dupe raportul AMinisteriului de Interne. -: : 

„Ant. 121. In tâte comunele, când Consiliile comunale ar cău- 
ta a.se feri de plata datoriilor obligătâre ce legea pune în sarci- 
na. lor, refusând alocațiunea, lor în totul sait în “parte, Comitetul 
permanent, dupe ce va fi ascultat pe Consiliul comunal, va înscrie 
ex-oficio cheltusla la budget, în proporțiune cu trehuința. 
„Consiliul comunal va putea, apela. la Ministeriul de Interne, 

Art. 122. In orașele Bucuresci, lași, Craiovă, Galaţi, Brăila,
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Ploescă și Ismail, înscrierea: acestor cheltucli- se va face --ex-oficio 
de. către Ministoriul' de: Interne. Consiliul: comunal va putea” apela 
la Consiliul Ministrilor, e care va otări dupe: ce va avea avisul: Con- 
siliuluf: de Stati i 

a CAPITOLUL XIII, 

Despre” veniturile comunale: 

Art. 123. Consiliul: comunal este datorii a înscrie anual în 
budgetii şi specificându-se tâte veniturile comunei, precum şi ace- 
lea care legea îi atribue, acelea ce ea ȘI crează din 1 noii, și esce-. 
dintele anilor trecuți. 
-.: "Art, 124, Fie-care. comună are dreptul: a a'se impune estraor- 
dinarii; acesta, se otărasce de către Consiliul comunal, “prin majo- 
ritatea” absolută a tutulor membrilor. ' 

„Nuoa contribuțiune, înainte de.a se pune în lucrare, se afi- 
şEză în cursit de 15.dile la, ușa casei comunale, -spre :a, se putea 
cunâsce de contribuabili. 'In acestii, timpii contribuabilii * ce s'ar s0- 
coti loviţi,:sai prin nuoa dare sai. prin cotisațiune, vor: putea re- 
clama la Consiliul comunal. ii 

“Oră-care să fie: otărirea Consiliului asupra acestor reclamaţiuni 
Consiliul odată cu procesul-verbal ce va trebui să "si închee despre 
nuoa dare, va fi dator a trămite Comitetului permanent şi tote. ce- 
rerile și reclamaţiunile ce va fi priimit în ' contra nuoelor” dări. 

Art. 195. Nuoele contribuțiuni nu se vor-putea stringe de cât 
dupe ce cu'avisul Comitetului permanent; se va, fi încuviințat strin- 
gerea lor prin Ministerul de Interne, la comunele rurale, și „ordo: 
nanță Domnâscă, la comunele urbane. - 

vf 

“CAPITOLUL XIV. . 

Despre comptabilitatea comunală. Sa 

* Art, 126. Consiliul comunal al fie-căria comune urbane: sai 
rurale; se adună în fie-care anii la 2 Maiă, spre a proceda la Tegu- . 
area provisorie 'a 'socotehlor anului: trecut, i 

“EI se adună la 1: Septemvrie, spre a; delibera- asupra; Diidge- 
tulur cheltuelilor. și al veniturilor comunei pe anul viitori. - 

Art. 127.-Budgetele şi socotelile comunelor se depunii la casa 
comunală, unde fie-care" contribuabil pote luă, cunoscințe de ele. 

„Aceste bndgete şi socoteli se vor şi publica, şi anume prin a- 
îşe tipărite, de câte ori. (lisele budgete vor fi de:o sumă ce vă tre-: 
ce'peste 50,000 lei, iar.  neajungând” acâstă cifră, publicarea se tace 
numai prin: afișe scrise şi lipite la uşa casci comunale. 

Art..128.- Budgetele” și socotelile -se Supunii de ''către Primară 
aprobațiunei Comitetului permanent, jar pentru: cele şepte oraşe A Mi- 

[Ta „1 Dir „a - ..
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nisteriului «do Interne, carele încuviințezii cu 'reserva însă a cerce- 
tărci definitive a, socotelilor de câtre Curtea 'de Compturi.: + -:: 
„Orice alocaţiune pentru o cheltudli, facultativă, care ve fi fost 
redusă de către Comitetul permanent, nu va putea fi -cheltuită de 
către Primarii, fără o nouă deliberaţiune a Consiliului comunal. *: 

- Consiliile comunale sunt datâre, când supunii .budgetul ȘI" s0- 
cotelile "lor la aprobațiunea, Comitetului permanent, să centifice că 
ele aii fost publicate şi afișate. ee imi 

„i: Art... 129. Socotelile trebue a fi trămise în fie-care 'anii Comi- 
tetului permanent, înainte de 1 Iulie. Budgetele trebue a fi trămi-; 
se înainte de 15 Octomirie. i e ei 

Comitetul: permanent va, trămite. comisari pe compta persona-: 
lă a autorităților comunale care ar-fi întărgiat 'cu trămiterea soco- 
telilor şi a budgetelor-. | ! 

Art. 130. Când rin împregiurări neprevădute, o administra- 
țiune comunală va fi recunoscut necesitatea de a face o cheltuială 
care nu era alocată în budgetii, acâsta va face obiectul unei cereri 
speciale către Comitetul permanent. - NR 

Ant. 131: Nică o plată din casa comunală nu se va putea face 
de cât în puterea unci alocațiuni cuprinsă în budgeti, încuviințată, 
de Comitetul permanent, sâii a unui credit special îucuviințat de 
acesta şi Comitet permanent! ::ti:.1:: 

Nici: un Articol: din “cheltuelile, budgetului, nu: pote: fi covirșit 
şi nică un virement nu se pote face fără invoirea Comitetului per- 
Manet, ti te 
> Art, 182. Cu tote acestea, Consiliile urbane sait rurale poti: 

face cheltucli reclamate de împrejurări neapărate și neprevădute, “ 
luând întracâsta, o resoluțiune motivată, care trebue a fi de îndată 
adresată Comitetului permanent saii Ministerului de Interne pentru: 

, 

cele șâpte oraşe mai mari, e 
> an“casul când ceă mai 'mică întărdicre ar ocasiona o pagubă: 

o vederati, Primarul pâte, sub respunderea sa, face trebuitârele 
cheltueli, cu îndatorire însă, că de îndată să “încunosciințeze: Con- 
siliul comunal,: care -deliberă dacă. priimesce saii : respinge cheltu6-' 
la, și Comitetul permanent pentru-â aproba: Mandatele asupra: ca- 
sei comunale, ordonanţele de Primarii, trebue să fie subscrise: de 
cl, sait de înlocuitorul scii și contrasemnate de Secretarul saii serii- 
torul comunal. . Sai 

, af a. za . 
Meu 

„ Disposițiuni transitoriă. N 

i. "Tâte Consiliile urbane și rural dupe noua legiuire. se Vor re- 
înoi în totimea lor în cursul anului al'punerei în lucrare'-a 'legei 

NES de'față. mi : e 
2 * Guvernul va, determina, epocile în care trebue a se efcetua o- 

- perațiunile electorale relatie la iconfecţionarea, listelor, la ântâia 
convocare 'a adunărilor alegătorilor: comunală, precum “i epoca ale- A 
gerilor, observând termeile prescrise de Art. 28, 22, 30, 31 inclu-
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„sivă, pentru formarea listelor și de Art, 32, 33, pentru. convocarea: 
alesttorilor.. îi E a i 

„La, ântâile; alegeri, în. oraşele de reședințe, Biuroul: principal 
se va presida de: către preşedintele Tribunalului de întâia instanţă... 
Dâcă vor fi mai multe sectiuni, fiv-care va, fi presidată de către un: 
judecător din “Tribunalul de ântâia instanţă, RR 

, „In comunele: unde nu suntă: „ribunaluii de ântâia instanță, 
Biuroul se va presida de către cel ma! în. virstă de către preoți. 

Pentru. cele alte disposițiuni se vor observa. formelă prescrise 
prin aceste legi... A i Ma : 

Preşedinţii și membrii Consiliului Municipal și. comunal astădi 
esistente, vor: urma a “și: îndeplini funcțiunile în coprinderea legilor 

“anteridre pină cînd ei vor fi înlocuiți conformi, cu legea actuală. 

  

LEGE 

pentru înfiinţârea Consiliurilor judeţiane!).. 
(Estract dia procesul-verbal al Adunărei Legiuitore). 

TITLUL |... o | 

“Despre. representațiuned intereselor. locale ale. judefelorti. 

Art. 1. Îu fie-care județii se statornicesce un Cousiliii carese 
adună periodicii și represintă interesele locali colective și economi- 
ce ale: județului | o 
„Art, 9 Fie-care plasă (ocol) trămite câte duoi membri la Con- 
siliul judeţianii. - o 

Orașele de residență care nu facii parte din nici o plasă, se 
vor alătura pe lingă plasa : cea mai apropiată. printi'o Ordonanţă 
Domnâscă. | | | 

Când, numărul plaselor întrun județii va, fi mat mici de cinci, 
în cât să nu se pâtă complecta minimum de dece inembri, atunci 
acest. numării se va complecta împărțindu-se pe plăși în proporțiune 
cu populațiunea lor. Mi | 

Art. 3. Preşedintele Consiliului judeţianii se alege de Cousi- 
iii din sînul sâă. - 

Comisar al Guvernului pe lingă Corsiliii este Prefectulii ju-” 
dețului - o | . 

Act. 4. Consiliul judeţiani alege din sînul sâii un Comitet per- 
manent compus de trei membri. Acest Comitet funcționeză: în lip- 
sa Consiliului si se presidă de Prefectul județului, 

Art. 5. Pe lingă, numărul otărit al membrilor Cousiliului, fie- 
care plasă alege încă câte un membru supleant, pentru a îndepliui 
vacantele întemplătâre în cursul mandatului consiliarilorii, 
„* Tot- pentru acest sfîrşit, Consiliul alege, de, asemenea, pe lin-, 

') Sancţionată cu decretu No. 396 din anul.1864.: i



, 

gă membrii activi ai Comitetului permanent, Și trei membri supleanți 
„„Art.:6. Pe lingă Consiliul judeţiani. şi Comitetul permanent, 

funcționâză un Seeretarii numit de Domni, din trei candidaţi pre- 
'Sintați de Consiliul judeţiani. | 

Domnul îl pâte revoca numai după cererea Consilinlui sai a 
Comitetului piemanentii. 

TITLUL UI. 
„Despre alegătorii Consiliuuă judetiani, și listele electorale. 

„Ant. î. Sunt alegători direcți ai Consiliului judeţianii toți a- 
cel carii întrunesci condițiunile prescrise. de legi pentru a lua par- 

“te la alegerile Deputaţilori la Adunarea Legislativă. -. | 
Listele electorale formate dupe acea lege vor servi şi pentru 

alegerea Consilielorii judeţiane:” aa “ 
: Art. S Alegătorii fie-căreia plase formeză un singur colegiii 
electorali | o i a 

” Aceleași disposițiuni care reguleză alegerile Deputaţilor la A- 
dunarea Electivă se aplică și la alegerea membrilor Consiliurilorii 
județiane. . i | 

„TITLUL NL. 

„Despre adunarea alegătoriloriă judeţului. 

„Art 9, Convocarea colegiilor electorale, pentru a, procede la 
alegerile generali de membri ai Consilielor, se face prin Ordonanţă 
Domnescă, cel puținii cu trei săptămâni înaintea dilei ficsate pen= 
“bu alegeri; ca se publică prin diarele oliciale și se afișâză în tote 
comunele; ea arată, dioa, ora și locu! întălnirei colegielor, jirecurnă 
şi numărul consiliarilor ce aii-a se alege de fie-care colegii. 

. „Art, 10, Convocarea ordinară a' colegielor de ocdle urmeză în 
„cea ânteiu Duminică a lunci lui Mai, i i 

E Colegiele 'se patii convoca și estraordinar în cast de disolva- 
re a vre-unui Consilii judeţianti, «ii pentru -a îndeplini locurile 
vacante, o: A a a i 

„„ Ant” 11; Alegătorii membrilor Consiliului judeţiani se întru- 
nescii în reședința ocolului, unde "și aii domiciliul lor politică “i 
„Votul se dă în porsână. RE 

"> Nick mn alegător nu pâte vota de cât întrun singuri colegii. 
„Arte 12 Președința provisorie a colegiului electoral este “dată 

celui, mâi în virstă dintre alegătorii de fâță; patru -din cei mai ti- 
meri (cu sciință de carte) îndepiinescii 'provisorii funcțiunile de scru- 
tatori și de Secretari. ie Die 
„*.. Biuroul provisoriii fiind așa format se procede la alegere prin 
un singur scrutinii și cu simplă majoritate a -biurontui definitivă, 

1
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compusi de asemenea de un Preşedinte, de duci. Scrutatori şi de 

„Art. 13, Colegiele electorale nu se poti. ocupa de alta de cât 

numai de alegerile pentru care s'aii convocat. Ori-care cuvânt, ori 

ce discuțiune „sait deliberațiune politică, sunti cu tot dinadinsulii 

oprite. 
Art. 14 Președintele colegiului are singur poliţia Adunărei. 

Nimeni nu pâte intra înarmat. o 

Nici o' putere armată nu pote fi pusă în localul alegerilor sait 

în giurul lui În casă de neorendudlă, Preşedintele pâte însă cere 

ajutorul puterei armate 
Autoritățile civili şi militari sunt datâre a urma cererilor sale 

in cea ce privesce alegerile. 
Art. 15. Președintele însciințeză pe Adunare de numărul con- 

siliarilor şi al supleanţilorii ce urmâză a se alege, precum și de nu- 

mele acelor ce urmeză a se înlocui. a 

r, Art. 16 Întimplându-se ca numărul votanţilor unui colegiii să 

se găsâscă mai micii de cât jumătatea și unul a sumei alegătorilor 

înscriși în 'lista oficială, operațiunea se întrerupe și alegerea se a- 

mână pină dupe trei săptămâni. Ea i, 

Causa întreruperei se însemnâsă în procesul verbal, care, sub- 

- scrisă chiar în şedinţă de toți membrii biuroului, se trimite nemij- 

locit Prefectului . 
cele dece qile ce urmeză, Prefectulii este datorii a face o 

nouă, convocare colegiului, observând. formele statornicite may sus. 

La espirarea termenului de trei săptămîni se procede la ale- 

gere, orl care ar fi numărul alegătorilor. de faţă.” 

| Art. 17. Pentru candidaţii cârii war fi dobinditit majoritatea 

absolută a voturilor, se procede la un al donilea scrutinii. 

Aceii cari la acest al duoilea scrutinii vor fi dobindit în co- 

legii cele mai multe voturi, fie chiar mai puţinii de câtii jumătate 

şi unul a sumei voturilor rostite (najoritate relativă). sunti aleşi.” 

În cașii de paritate a voturilor se va decide prin sorţi - 

Avt. '18. Procesul verbal al alegerilor, din preună cu biletele . 

şi hârtiele atingătâre de ele, (care trebuescii a se parafa de Mem- 

brit biuroului şi de reclamanţi) lista votanților și foile pe care Se- 

„cretarii aii însemnat voturile date, tâte aceste acte, .sub-scrise în 

ședință de Diuroul întregi, se trimiti Comitetului permanent. din 

preună cu lista, oficială a alegătorilorii care ai serviti! la apelul 

nominală. ” 

Comitetul supune tâte actele, din preună cu lista 1or, Consi- 

liului judeţianii în (ioa deschiderei. Pa . | 

„_ Copia dupe procesul verbal, adeverită de biuroii, se depune 

la Cancelaria Sub-prefecturei plasei. (ocolului) în reședința județu- 

lui la cancelaria Prefecturei, unde ori-cine va putea cere a 0 vedea. 

| Art. 19. Comitetul permanent vestesce fără întărdiere tutulor 

aleșilor alegerea lor de membri activi saii supleanți al Consiliului 

" judeţianii.
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Art. 20. Ori-ce reclamaţinne în contra, unei alegeri, se adre- 
sâzi Consiliului județianii înaintea verificărei titlurilor. ui 

Art. 21.. Numai Consiliul. jedeţianii decide definitivi despre va- 
liditatea operaţiunelor colegielor electorali, întru cât privesce alege 
rea membrilor st. Iar în cât se atinge de otărirea : definitivă: în 
contestațiunele pentru dreptul de alegător, ca este esclusiv de com- 
petiuța părței. judiciare. e 

Art: 22 Cousilierul alesii în mai multe colegii, vestește opți=! 
unea sa Comitetului permanent, şi neînarijindu-se a o vesti acos-' 
tuia, o declară Consiliului județianii, pînă în două dile dupe verifi- 
carea titlurilor; în casul contrarii, Consiliul decide prin sorți. pe 
care plasă represintă Consiliarul care n'ar fi declarat opțiunea 'sa.: 

Art. 93. În casii de vacanţă prin opțiune, mârte, demisiune 
sait altmintrelea, atât a membrilorii activi câti și a celor. supleanți, 
aleşi de ver o plasă, Prefectulii va întruni colegiul respectiv în ter- 
menit de o lună. - iu 

Art, 24. În timpul. întrunire Consiliului judeţianii, el singurii 
are dreptul a priimi demisiunea membrilor stă, iar în intervalul se- 
siunelor, demisiunele se notifică Comitetului permanent. 

Art. 25. Nimeni nu pote refusa funcțiunele de membru Consi- 
„liului judeţianii la care sar alege, nici a se demisiona, înaintea ter- 
menului mandatului s&ă, de cât pentru cuvintele urimătâre: 

a). Virsta de 60 ani împlinit. 
b). Orinduire în serviciul Statului şi mandatul de Deputat. * - 
c). Îndeplinirea anteridră de funcțiuni de Consiliar, în cursii de 

un termenii d'a rindui. , | 
d). B6lă şi slăbiciune trupescă, sai o altă forţă majoră dovedită, 

* Consiliul județianii otărasce asupra admisibilităței cuvinteloriă: 
„refusului, a e e 

Ori cine, fărâ legiuite cuvinte admise de Consiliul județiani,. 
ar refusa disele funcțiuni, sait s'a demisiona înaintea termenului 
mandatului săii, se va indatora a plăti o amendă de la 15 pină la 
50 golbeni în folosul județului... că 

Cătimea globirei se pronuuță de Consiliul judeţianii, şi însăr- 
cinarea ci se urmăresce de către. Comitetul permanent. 

Apelul se face către Consiliul de Statii. 

TITLUL IV. aa 
Despre eligibilitate. a 

Art. 26. Suntii eligibili la Consiliurile județiane toți Românii 
în vîrstă de 30 ani, carii se bucură de tâte drepturile civile și po- 
litice, acordate de lege. | E ii 

Spre a putea fi alesii membru sait supleant la Consiliurile ju- : 
deţiare, trebune să fi declarat cu 6 luni înaintea alegerii că în a- 
câstă privinţă își are domiciliulii seit politicii în acel judeţii. 

"Art, 27. Nu potii lua parte la consiliul județianii, . Prefectul,
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“judecătorii Tribunalului judeţului, Sub- prefecți, Casierii și toți Com- 
tabilii județului, împiegaţii. Prefecturei sait ai Sub- prefecturilor, Se- 
cretarul Consiliului judeţianii, Inginerii şi Arhitecţii în' serviciul ju- 
dețului,. Prefectul și: Comisarii: de Poliţie, militarii în serviciul ac- 
tivă în județii şi călug ăi NE 

„Nimeni nu pâte “face. parte de două Gonșiliă judeţiane, 
Art, 28. Rudele de aprâpe, tatăl și fiul, bunul (moșul) şi ne-: 

potul, frații, cumnații, unchiul, nu poti fi tot într un timpi membri 
aceluiaşi Consilii judeţianii. 

„La asemenea alegeri este preferit acel care a dobindii voturi 
mai multe, .ș și la casti de paritate,- cel mai în vîrstă, iar la alegerile 

„prin scrutinii succesivii, cel ântâiit alesii. n 
; Inrudirea ce sar întimpla între duoi consiliari în. urma alege- 

rilor, „mu trage dupe. sine revocarea mandatului lor. 
Invudirca se secotesce desființată prin mârtea femeit de la ca-. 

„Te „provine, | - 

a TEPLUL VI 
Despre Consiliul județian. :“ 

CAPITOLUL.L. 

Disposiţiuată atingătăre de intrunirea Oosisitialui şi “de. modul 
ii „ - deliterațiunelor, sale, 

pp 

i. Art, 29. Ordonanţa Domnescă de convocare piecede. fie-e -care 
întrunire. a Consiliului judeţianie, cel puţinii: curtrei săptămîni; ea 
se publică prin Monitorul Oficial Prefectul invită anume pe Con, 

„siliari prin bilete pe la locuinţele lor 
p.: "Art. 30. Consiliul județânu se întrunesce în sesiune: : ordinară: 

la 15 Octomvrie a fie-cerui anii, în reședința județului. - 
Afară de sesiunea ordinari, Consiliul se: pote convoca Și în. 

sesiune estraordinară - - 
Art 31. Tote:sesiunele suntii deschise şi inchise în numele 

"Domnului, de Prefectul județului. 
Prefectul presidă provisoriii Consiliul, duoi din membri cei 

mai tineri asistă de o cam dată ca Secretaui. i 
După verificarea, titlurilor, Consiliul procede la alegerea de un 

Preşedinte, de un Vice- preşedinte Şi de duoi Secretari, formând a- 
„Sa Diuroul săi 'definitivii pentru tâte sesiunele anului. 

: Art 89,  Dăinuirea sesiunei ordinare este de trei septămini; 
ea nu se pote prescurta, de cât prin Împreună înțelegere a Consi- * 

liului cu Prefectul; se pâte însă prelungi de optii dile în urmarea . 
unei otăriri a Consiliului. 

„ ;Pentru o mai mare prelungire, învoirea Domnului este neapă- 
rată; ea să cere prin midlocirea Prefectului. : : 

In. acest casă, , Consiliul este dator a se ocupa, înainte de tote,
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de budgetul județului, dacă încă nu sar fi votat; sub nici un cuvânt 
sesiunea, ordinară nu se pâte prelungi peste cinci săptămîni, i: „Art. 33. Când Domnul convâci vre'un Consilii judeţeni în sesiune estraordinară, saii când autorisă prelungirea unti sesiuni or- dinare, actul convocărei: saii al prelungirei mencionâză obiectele și ordinea deliberaţiunilor. din .care Consiliul 'nu pote 'eşi. a: 

Art. 34. Suspendarea sesiunei ordinare și închiderea sesiunei 
estraordinare înaintea săvârşirei lucrărilor pentru care a fost Con- 
siliul convocat, se potă tot-d'auna pronuneia de Prefect. „is 
Suspendarea se zeteră prin. Ministrul de' Interne la Consiliul 

de Statii, care statnză asupra otărirei, Prefectului. “i 
- Art, 35. Adunarea verifică titlurile alegerii membrilor sei, și. 
otărasce contestaţiunele care sar ivi în privirea, lor, Ei 

Ea nu pâte delibera dacă nu 'sunti față cel puținii - jumătate: 
Si unulit din numărul membrilor Consiliului ânume fesat pentru fie- 
care județii, a Da A ati 
„i At, 36 Dupe verificarea, titiuilor, inembrii Consiliului jude- țEnit depunii următorul jurământ în: mânile Prefectului: + i! „ aJurii credință Domnitorului: și supunere Constituțiunei și. le- 

ag gilor 'Țerei inele, » p A 
Nici un membru nu pâte lua parte la deliberațiune pină a nu 

depune acest jurământ. o NE Se 
Membrul care: ar refusa, se consideră ca - demisionat, și. se, 

înlocuesce îndată prin un membru supleant. i 
Art. 37. Consiliul determină prin un regulament interior mo= 

dul dupe.car6 esercită, conformii legei de facă, atribuțiunile incre-! dințate lui. i e 
Art. 38. Sedinţele Consiliului nu suntii publice, afară când de-! 

liberaţiunile aii de obiect votarea budgetului şi a impositelor ce ur- 
m6ză a, se aședa asupra județului, precum Şi darea sumelor, | Să 

„_ Tote încheierele Consiliului se publici în' Monitor nu însă şi desbaterile. . . EI III 
„Art, 39. Consiliul votâză cu: glasii tare prin “apel 'nominal 'saii prin ședere și sculare, iar asupra întregei propuneri saii încheieri, el vot6ză numai prin apel nominal. i 

Tâte cestiunile de persâne, presentațiuni de candidați, numiri, evocări sait destituțiuni, se resolvă pururea prin scrutinii secret, 
Art. 40 Ori-ce propunere, pentru a putea fi priimită în dis- 

-cuțiune, trebue a, fi sprijiniti” de trei membrii; Consiliul însemnâză 'dioa desbaterej. . Ia 
„Consiliul are dreptul de a despărți ori-ce propunere şi de ai 

face amendamenț. a aa î 
in î Art, 41. Tâte încheierele se facă cu“ majoritate absolută a vo-! turilor “membrilor presenţi. Aa A 

In casii de împărțirea voturilor, propunerea este respinsă. ! Art 42. Sedinţele se închidii și se deschidii de Preşedinte; ele 
începi neapărat prin citirea procesului verbal al ședinței trecute,
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care, dupe ce s'a aprobat de Consilii, se subsemneză de Preşedinte 
şi de secretar. a Aa 
„ : “Fie-care membru are dreptul de a reclama în contra proce- 
sului verbal. Majoritatea absolută otirasce. . a 

De asemenea, fie-care membru are dreptul de a cere mencio- . 
nare anume în procesul verbal că a votat pentru sait. contra unei 
resoluțiuni adoptate | 
„Art, 43, Afară de casul de urgență, recunoscut de două treimi 

a membrilor de față, președintele hotărasce ordinea, dilei, cel târdiii 
cu:0 di înaintea şedinţei respective, dupe.ce mai ântâiii a, consul- 
tat Adunarea; ordinea dilei se afișeză în sală. 
„1 Art. 44, Preşedintele are singur poliția adunărei. In şedin- 
ţele publice el pâte, dupe chemarea la ordine adresată publicului, a 
ordona depărtarea turburătorului şi chiar arestarea lui pe timpi de. 
24. ore, fără prejudiciul pedepsei ce ar putea urma acţiunei Mini- 
steriului publicii. | 

„Poliţia este datâre a priimi pe pers6na, trimisă de Preşedinte 
la arestii, și a o ţinea închisă timpul arătat în ordinea, Președintelui. 
“Art 45. Membrii consiliului nu potit lua cuvântul de cât dupe 

ce “li aii cerut şi li s'aii dat de președinte. . 
„ Președintele rechiamă la, cestiune .pe oratorul care se depăr- 

teză de ea. SN | o ME 
„- Ori-ce personalitate ori-ce injurie, oră-ce imputare, cu rea in- 

tenţiune, se socotesce violare a ordinei . 
„n acest casii, Președintele rechiamă pe oratorul anume la or- 

dinti, dupe ce mai înainte adunarea, va fl ascultat esplicările sale 
Rechiemarea la ordine însă se mencionză în procesul-verbal . 

numai în urmarea cererei majorităţii. . . 
_. “Art, 46. Funcţiunile de membru al Consiliului județianii nu, 

suntii retribuite. . E | 
Axt. 47. Fie-care membru represintă în Consilii județul în- 

tregii, iar nu numai circumscripțiunea electorală care "1 a alesi. .. 
„Ant, 48, Nici un inembru al Consiliului nu pote lua parte la” 

o deliberațiune în care el,.saii o rudenie a sa deaprâpe, (Art. 28); 
ar avea un interesii personal direct. e a 

> 

CAPITOLUL 1. 
Atribuțiunile Consiliuluă jaudețianii. 

"Art, 49. Consiliului județianii se pronunță asupra tutulor in-! 
tereselor”esclusivii locale ale județului, fără prejudiciul aprobaţiunei 
cerute pentru validitatea încheierilor sale, în casurile şi modul pre- . 
vEdut în capitolul următor. a NI : 
„:.._EL este chemat a se rosti şi asupra tutulor obiectelor ce i se 

-deferă de către corpul legiuitor sait de către guvernii. 
Art. 50. In fie-care anii Consiliul votâsă: budgetul cheltuiele- 

.
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lor anului viitor şi mijlâcele pentru a le” acoperi; asemenea cerce- 
teză şi încheie sumile veniturilor și cheltuielelor anului trecut. 

"Art. 51. Veniturile județului se compunii acum 'de odată: 
1). De contribuţiunile adiţional pentru trebuinţele județului, 

votate de Consiliul judeţeanii, în marginele autorisărei puterel legiu- 
itâre, pe lingă, contribuţiunea directă” către Stată 

” Aceste “contribuţiuu suntii: 
a). Obligatorie, pentru acoperirea cheltuielelor ce legea pune - în 

sarcina județului. 
--b).: Facultative, pentiu acele cheltueli, ce Consiliul judeţeanii ar. 

găsi cu cale a vota, spre întimpinareă vre unui alt interesii al județului 
2). Din o subvențiune din casa Statului în proporțiune cu che- 

tuielile ce treci de la administraţiunea centrală în 'sarcina judeţului. 
Cifra, acestei subvențiuni se fics6ză pe fie-care anii de legea financială 
(Budgetii) 

3). De alte venituri intimpliitâre ce se potii înfiinţa, de trecă- 
târea pe poduri stabilite cu cheltuiala judeţului, ete. 
„Amt, 52. Cheltuielele județului sunt 1) obligatorii, 2) facultative. 

Obligatorii sunt tâte cheltnielele ce legea pune în sarcina judeţului 
şi pe care Consiliul este dator a le trece neapărat pe tie-care anii 

- în budgetul județului 
i Ele suntii ma! cu osebire următârele: 

1). Chiria şi reparațiunile localurilor pentru Tribunal, Prefectură 
şi: Casarma de jândarmi, destinate județului; cumpărarea şi întreți-, 
nerea mobiliarului trebuitor pentru acestea. , 

2). Lefile membrilor comitetului permanent, aceia a secretariu- 
lui Consiliului, județeanii și a, cetor-l-alţi impiegați ce depind de 
acest Consilii, precum şi tâte cheltuielele cancelariei. 

3). Înfiinţarea, când vor ajunge mijlScele, iar până atunci chi- 
ria, localului, precum şi întreţinerea şi mobilarea închisorilor civile 
ale județului, în care nu se cuprindii însă închisorile centrale atir-: 
nate directii de Statii. 

4). Întreţinerea drumurilor și podurilor judeţeane, precura Şi 
a, altor lucrări publice ce legea le ar pune în sarcina judeţului. 

5). Lefile și cheltuelile “de drumii, pâna la cifra ce se va fic- 
sa prin 0 disposițiune specială, a inginerilor şi a altor: impiegaţi 
de poduri şi şosele în serviciul judeţalul.: 

6). Clieltuiala tipărirei listelor electorale ale judeţului ș și alis- 
telor juraţilor, când se va înființa acestă instituţiune. 

7). Cheltuiala drumului membrilor Consiliului ce -s'ar trimite, 
de către el cu vre o însărcinare în judeţii 

-8). Cheltuiala aședemintelor de instrucțiune, conformă Jegei de 
instrucțiune publică, ajutorul ce s'ar acorda comunelor sărace pen- 
tru instrucţiunea primară, 

* +9). Jumătate din cheltuiala alcătuirel tabelelor decemaii pen- 
tru. statul” civilă. 

10). ntreținerea, spitalelor şi aședemintelor de bine-facere a 
tîrnate de județii, cheltuiala întreținerii copiilor găsiți (lepădați) și 

.
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a smintiţilor, întru cât acestia. n'ar găsi adi ipostire în așeglăminte- 
Je Statului, ale județului sai aie particolarilor. astădi în fiinţă, şi 
întru cât s'ar recunâsee de Consilii saii de Comitetul permanenti 
neputința tomunelor respective de a acoperi acea cheltuială, 
„2 21). Cheltuiala organisării şi întreţinerii unui serviciit de pos-. 
tă de scrisori, între capitala județuiur ş şi comunele principali. 

12). O sumă destinată pentru cheltuielile întemplătâre și ne- 
| prevădute ale județului. - 

Cheltuelele facultative se votâză de Consilii în marginile mij- 
lGcelor. ce rămânii județului. dupe acoperirea cheltuielelor obligatorii. 

Ant. 53. Tâte veniturile și cheltuielele judeţului trebue să fi- 
gureze în budeet și în semele județeane. 

Nici o strămutare de cheltuieli nu se pâte face de Ja un Ca= 
“pitol la altul, nici de la un Articolla altul al budgetului, fără preala- 

„bila, autorisare .a Consiliului județeanit și fără aprobarea Domnului. 
Art. 54. În luna ce wm&ză inchiderea sesiunei Consiliului, un 

estracti al semilor județului, regulat dupe natura veniturilor şi a 
cheltuelelor, se publică în Monitorul Oficialii şi se depune în arhi- 
vele, Camerei Legiuitre. .. | 

Asemenea se.va urma şi cu Dudgetele până într'o lună dupe 
aprobarea, lor. | 

Semele se depună tot odată în cancelaria Comitetului perma- 
nentii, -unde vor sta deschise timpii de o lună, ori cui vavoi a le cerceta. 

Art. 55. Consiliul judeţeanii otărasce lefile tuturor impiegaţi- 
lor plătiți de județii. 

EI numesce d'a dreptul pa toţi impiegaţi carii priimescii re- 
triuţiune de la dinsul. 

“ “Art, 56. O casă de pensiune se va institui în fie-care reşedinţă 
de județii e către Consiliul judeţeanii, pentru impiegații sei particulari. 

Art. 57. Consiliul decide despre înființarea și îmbunătățirile, 
stabilimentelor publice atârnate de județii. , 

Art. 58. EL autorisă imprumuturile ce ar fr de neapărată ne- 
„voe a se contracta pe compta judeţului, înstrăinările şi schimbările 
averei ce ar poseda judeţul, precum şi transacţiunile atingătore de 
„acestă avere. 
„Art. 59. El autorisă pornirea și urmărirea înaintea 'Tribunalelor 

a proceselor privitore la averea judeţului, fie pentru a reclama, fie pen-., 
tru aapăra, fără prejudițiul glăsuirei Art. $8, alineatul 5 a legei de față. 

Urmăririle proceselor se vor face potrivit Art.: 106, . 
Ant. 60. Consiliul statuează asupra construcțiunei . drumurilor 

și podurilor județeane, canalelor şi altor lucrări publice, ce ar a-: 
vea a se face, saii în total, saii în parte, cu cheltuiala, judeţului. 

Art. 61. Urmând a se esecuta 'vre o lucrare de. înființare, de 
întreţinere sait de reparaţiune, atingătore de mai multe județe, “fie-care 
județă interesat este chemat a se pronunța asupra, unor asemenea ces- 

tiună; în casii d : neunire, Guvernul otărasce, dupe ce a ascultat întem- 
mice, fie-căruia consiliti în parte, consultind șI opinia, Consiliului 

e Statu. . |
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”; Art. 62. Consiliul adoptă proectele, planurile, devisurile (sme-; turile) acelor lucrări a căror cheltueală se votează de el, afară, da-, că ar însărcina cu acâsta.pe Comitetul peimanent. 
„Art. 63. Clasificarea, drumurilor judeţiane, ca şi a, acelora ale” Statului, se face prin o lege, după ce se va supune nai nainte Ca-.. merei Legiuitâre socotința, Consilielor județeane respective, 7 „Art. 64. Consiliul pronunță. asupra, esecutărei lucrărilor ce in-: teresâză tot odată pe mai multe comune ale județului, . precum şi asupra părţei de cheltuială ce se cuvine a se purta de fie care. comună; dupe ce va fi cerut mai nainte socotința Consiliurilor res- pective. Aceste păstrâză însă. dreptul de a reclama la consiliul de Stat, asupra hotărirei Consiliului județianii până, în 40..dile-de la notificarea otărirei. a SI e 

„Art. 65, Consiliul pronunţă asupra cererilor privitâre la în-” ființarea. desființarea sai schimbarea. “dilelor de târzii în județi, 
Art. 66. Consiliul își dă socotinţa asupra modificărilor PTOpu-. „se la circonseripţiunea (otarele) actuale ale județelor, ale plaselor, (oc6lelor) și ale comnnelor, precum și asupra. designațiunei. residen- țelor de Sub-prefentură. E „Art. 97. Consiliul pâte. însărcina pe unul saii;pe mai mulți: din membrii set de a aduna la, fața locului sciințele, de care ar a-. vea irebuinţă în marginea atribuţiunelor sale. E i, „EI pote corespunde cu „autoritățile constituite și cu. fancţio-. naril publici pentru: a” dobindi asemenea sciințe. Sa 
Dacă, dupe două cereri, constatate prin .corespondinţă, vre o: autoritate administrativă subalternă par Â urmat a da sciinţele ce- rute,- Consiliul pâte delega pe unul sait pe mai mulți din membrii, sti pentru a le dobindi ln faţa „locului, pe cheltuiala personali a: dliscă autorități, afară când ea ar dovedi că întărdierea a provenit din vina sa. E i 
Art. 68. Consiliul judeţianii pâte face reglemente pentru: ad-. ministrarea, intereselor speciale ale județului, pe care le publică în; . forma prevădută la Art. 98 Şi. 99 a legei de față; pentru a asigu-! „ra esecutarea lor el pâte statornici pedepse: bănesci până la 200 li. „„ Aceste: reglemente nu poti. însă atinge obiecte deja prevădute. de legi și de reglementele. administraţiunei generale, ce until, de sine desființate de îndată ce administrațiunea generală ar statua în. urmă asupra obiectelor reglementate de Consiliul județiani. La 'casii de nemulțumire asupra hotărirei administraţiunei genc- rale, se referâ, la Consiliul de Statii. - | Sa At. 69. Consiliulii judeţianii pâte adresa da dreptul Ministe-, riului din Întru, prin Preşedintele stii, reclamațiunele ce ar găsi. de nevoie a face în interesul esclusivii special și local al judeţului, esprimâud opiniunea, și dorinţele sale asupra stirei și trebuințelor. diferitelor servicii publice, întru cât privesce pe. acel interest. „A doa di dupe închiderea, fie-câreia sesiuni, biuroul trimite Ministeriul din Intru: tâte procesele: verbali ale şedinţelor: a „; Până întwo lună dupe închiderea Consilielor judeţiane, Minis-
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teriul din Intru este dator a presenta Domnului raportul săii des- 

pre resultatele lucrărilor acestor Consilie, precum despre trebuin- 

țele şi dorințele districtelor esprimate de Consilie, 

- "EL va propune tot odată, Domnului măsurile cuvenite peutru 

a: vemedia la defectuositățile dovedite în, serviciul publical judeţelor. - 

"* GAPITOLUL UL. 

- Despre aprobarea și întervenirra Domnului saii a puterei legiui- 

- târe în privința actelor Consiliului județianii. 

: Axt, 70. Suntii supuse aprobărei Domnului, înainte de a se 

pune în lucrare, încheierile Consiliului asupra obiectelor următâre: 

1). Budgetul cheltuielelor județului, mijlâcele pentru a le aco- 

peri, precum şi împrumntările pe care județul s'ar vedea, nevoit 2, 

le contrâcta, și care nu întrecii o decime a venitului anual al ju- 

deţului. . EI _ | | 

Iar acele ce ar întrece cea ecime, suntii supuse încuviință= 

rel Camerei Legiuitâre. | | m : 

: Datoriile ce ar contracta un judeţii, precum și dobîndile lor, 

„se trecii neapărat potrivit cu scadența lor . (echeance) în rîndul 

“eheltuielelor obligătre ale budgetului şi suntii supuse tutulor re- 

gulelor prevădute pentru acele cheltuieli, 

2).. Crearea de stabilimente de folosi publici pe cheltuiala - 

judeţului. - | 

- 13). Dumpărărite, schimburile, înstreinăriie şi transacţiunile ju-: 

deţului, privitâre la averi mișcătore, a cărora, valâre ar trece. pes- 

te o decime a, venitului anual al judeţului; pentru asemenea acte 

relative. la o val6re inferiori aprobarea. Prefectului este de ajunsi. : 

“Ta când aceste acte privescii averi nemișcătore ce suntii de 

de o valâre mai mare de cătii a treia parte din venitul anual al 

judeţului, ele suntii supuse încuviințărei Adunărei Generale. Mi 

4). Construcţiunea de drumuri, poduri, “canale şi alte lucrări 

publice, făcute în totul saii în parte, cu cheltuiala județului, când: 

costul lor total trece peste o a cincea parte din venitul judeţului. 

--“ Pântau lucrări de o valdre inferidră, se cere numai aprobarea 

Prefectului. ' : : | | , 

5). Reglementele privitore la administrarea intereselor speciali 

ale județului. a „ 

“Art, 71. Domnul aprobă deliberările asupra obiectelor arâtate 

în Articolul precedent, fără. modificare, adică așa. precum Sail vo- 

tat de. Consilii, sait le respinge cu totul. a 

“Dax dacă Guvernul ar judeca că încheierea Consiliului se p9- 

te amenda el o întârce'cu observările sale şi amână aprobarea sait 

respingerea până dupe alte deliberare. .. Se 

: Domnul însă pote refusa, aprobarea, sa, la unul sai mai mulţă 

Articoli al. budgetului judeţianii, în. cuviințândul. pentru restii. 

- “Dacă Consiliul niar înscrie în budget totul saii partea aloca-



Dă 
. 
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țiunelor trebuitâre pentru acoperirea cheltuielelor obligătre: ce le- gile pună în sarcina judeţului, saii daca nu Sar" întruni, sai Sar: despărţi fără a vota, cheltuielele obligătâre, atunci Comitetul per-: manent, şi în lipsa și acestuia, Prefectul trece de datorie (ex-oficio) în budget acele. cheltuieli în proporţiune cu trebuințele judeţului. In orice casii însă, budgetul devine lucrător numat prin ordonanță; Domnâscă. : a Sa 
„Dacă mijidcele judeţului m'ar. ajunge pentru acoperirea tutulor - cheltuielelor obligătâre, Guvernul propune Camerei o lege pentrua. se acoperi neajunsul prin crearea de noui mijloce. ' Aa Nici o cheltuială facultativă -mi se pote. înscrie de. datorie (ex-oficio) in budoetul judeţianii fără a se vota mai ântciă de Con-: siliul judeţiană. - . | a 

Art. 72. Incheierile Consiliului asupra, obiectelor arătate în Art. 70 se considere de dreptii ca aprobate de Domni, dacă în „termenii de 40 dile de la data împărtășirei incheiarei n'a, înterve- nit din partea Guvernului o decisiune contrarie, -saii cel puţinii o încheiere motivată prin care fics6ză noul termenii ce'k este trebuitor- “spre -a se pronunța Ie a Art. 73- In termenul ficsat în. Art, precedinte, Domnu pâte anula tâte actele Consiliilor de județe, 'care ar fi contrarie intere- sului general saii eşite din atribuţiunile lor. . ' | Domnul mai -pâte suspenda aducerea întru îndeplinire a ace- lor acte, fără a, ficsa un termenii, dar atunci Guvernul: este dator a presenta un proiect de lege. Corpurilor legiuitore.. . 
Inchoierile Consiliului judeţianii ce nu vor fi fost anulate de: 

Domni, în termenul avătat, sait asupra cărora, dupe ce le a sus- pendat. Guvernul n'ar fi presentat un proect de lege Corpului le- "giuitor în sesiunea cea mai apropiată, devinii lucrătore și nu se mal potii anula de cât în puterea unui vot al Camerei. 
Ordonanţele Domnesci cuprindend anularea sait suspendarea încheierilor Consilieloi sunt motivate şi se publică în Monitorul Of-: ficiul; sub nică un cuvent Consiliele judeţelor nu potu refusa de ase conforma, acestor ordonanțe. . o ! 
Art. 74. Ori-ce întrunire a -Consilielor județiane, care s'ar constitui și ar delibera afară de timpul și contrarii modului arătat: de Art. 3, 31, 32, 33, 34, 35 și 36, este nelegală. | Ori ce actă saii încheiere s'ar face într'o asemenea întrunire, - se consideră ca neunnate și nu potii avea nici un efectii. - i In asemenea casti Prefectul ia măsurile trebuitore pentru ca Adunarea să se despărțescă îndată. Ii „EA redige procesul-verbal despre cele întimplate și 7]. tran- smite Ministeriul Publici spre -legiuita urmărire prin canalul jude- cătoresci. | 
Consiliarii ce vor fi luat parte la întruniri nelegali se vor pe- depsi cu închis6re de la o lună până la duoi ani; tot acea otărire îi pote declara escluși din Consiliul județiani pe timpii până la 4 

ani din dica condamniărei. | 

1
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Pentru Consiliarii însă care ar dovedi că de si ai asistat la: 
asemenea întruniri nelegali, nu sau. împărtășit la încheieri eșite 
din. atribuțiunile . Consiliului . sait: vătimătore intereselul general, 
Tribunalul va putea, admite împrejurări atenuante și reduce pedâpsa. 

Art. 75. Nică un consilii judeţiânii nu se pote. -pune în cores-. 
pondiață cu consiliul unui alt * judeţii, asupra unor obiecte eşite 
din atribuţiunele sale, asemenea nică nu pote face proclamări sati a-+ 
drese ciitre locuitori. 

In aceste casuri, Prefectul are deoptul a suspenda deliberări- 
le Consiliului până la decisiunea Domnului. 

| Art..76.. Domnul pâte. proroga (amâna) 0 sesiune începută a 
Consiliului, pe timpi de trei luni, şi 7] pote și desolva. 

Iu acest din urm casit se proceda până în duoi lunt la' 0 
nouă alegere. 

Art. 77. Consiliul județianit pote să esprime Guvernului dorin- 
țe privitore la iuteresele generale ale judeţul, N 

De CAPITOLUL, Iv. 

. Despre dăinuirea funoțiunilov membrilor Consisiului fnăețiană 

Art. 78. Membrii Consiliulul judeţiană se alegi pe timp de 4 ani. 
„. Consiliul se prenoasce pe jumătate din duo ani în duoi ani, 

cea ântâiii prenoire se face prin urmare duoi ani dupe începerea, 
sesiunei ântâia, atară de casul de disolvare, unde “Consiliul: se re- 
noesce cu totul. 

„In ântâia sesiune Consiliul imparte. pe Membrii săi activi ŞI 
suplea nți, în duoă serii prin tragere la sorţi, Membrii carii vor tra- 
ge cele ântâiii numere companii seria. dâstinată a eși mai nainte. - 

Membrii cșiţă potii fi realeși. 
Art, 79, Demisiunele Consiliarilor trebue a se > adresa Consiliului; 

când acesta n'ar fi adunat, Comitetului permanent. 
La prilegiii de vacanță prin anulare, obțiune, deinisiune, mâr- 

te saii perdere a unei sai mai. multor condițiuni de eligibilitate a 
vre unui Membru activi, Comitetul chiamă îndată pe “Consilierul 
supleant, alesii de plasă, care a romasii uerepresintat, 

Dacă vacanța ar privi tot odată și pe Membrul activi şi pe: 
-supleantul unei circonscripțiunt electorale, Prefectul: în urmarea îm- 
părtăşirel Consiliul județianii sait a comitetului permanent, convocă 
colegiul electoral respectivi i pentr a procede până în două. luni 
la o noua alegere. . 

2 
L
s



- Mezibru. Comitetului perm 
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Despre Coimnitetul 

TITLUL VL. 

permanent al Consiliului de judeţ. - i 

CAPITOLUL A. 
Numărul membrilor Necompatihilităţeă -Dăinuirea' funețiuuclor. 

Art. 50; Comitetul permanent al Consiliului județianii se com- „pune de trei Membri în fie-care judeţii, âfară de președinte. 
Art. S1. Cusurile € 

îi 

le necompatibilitate pentru funcțiunele de 
anent, suntii tot aceleaca și pentru Mem- brii Consiliului judeţianii,. cu adăogire că cei. ântâiu nu potii fi totă intrunit timpă și în serviciul vre unor Comune. e Nu poti figura în Comitetul Dennanent; duci Membri tot ai aceliași plase. La alegerea de ducă asemenea persâne, acea ! care a dobindit mai multe votmi se preferă In căsi de paritate, sâr: ta decide. 

Membrii comitetului ce star numi de Guvernii sai de vre o comună, la o funcțiune retribuită, încetâză îndată de a face parte din Comitet. și se iniocuescii prin unul din supleanții aleşi de Consilii. Art. 82. Supleantul care înlocuesce pe un membra eșit, func- ționâză până la espirarea mandatului predecesorului stii, afară da- că în cursul “acestui term enii ar perde cualitatea sa : de Consiliar. „Art, 53. Membrii Comitetului permanent se alegii pentru ter- menă de 4 ani, el se prenoescu din: duoi în duoi ani; unul la tere menul ânțeiti și duci la cel din urmă. Membrul ce urmeză a 'eși la cel ântâiu terinenă, se deterhină prin sorţi la 'ântâia sesiune a, Consiliului, dupe modul prevedut la „Art. 78. Fi - funcționâză până! la instalarea succesorilor 
„Membrii eșiți poti 

"Art. S4.. Congediile 
„Dacă absenţa unui 

lor. 
fi vealeși. a 
Membrilor se acordă de Comitetii. Ş 
Membru s'ar prelungi preste trei şedinţe; el se înlocuesce, pe timpul absinței, prin un Membru supleant, du-, pe ordina glasurilor dobindite la alegeri. pm Supleantul priimesce jnmătate I6fa Membrului absent în congediii pe tot timpul înlocuirei sa 

bru absent fără conzedii, 

, 

Disposițiună generali 

le, și lefa ttă când. înlocuesce pe un Mem-: 

CAPITOLUL, II. 
“atingătâre de Comitetul permanentă, 

"Art. 85. Comitetul este presidat de Prefezt. Preşedintele are vot deliberativă, și la paritate 
: . Art. 86. Comitetul 

lui județiani și apoi Domnului spre aprobare. - Pentru a putea delibera, trebue să fie față cel puţini 
bri aleși de Consilii. 

a glasurilor, vot preponderent. Se 
supune regulamentul. săi interior Consiliu- 

1 

1 duoi mem-:
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Ori-ce încheiere'se face nrin majoritatea giasurilor. 
Procesele verbali ale şedinţelor sunti sumare, şi dupe apro- 

barea, lor, se treci, sub-semnate de toți membrii care aii fostă față, 
întrun înadinsi protocolii parafat de Președintele Consiliului judeţianiă. 

Nu se. pâte procede "la ordinea . dilei până a nu se aproba 
| procesulit verbală al ședinței. din urmă. 

>. Art, 87. Fie-care Membru 'priimește pe anit o leafi de 8,000 
let: iar în orașele Bucuresci, Iași, Craiova, Galaţi, Brăila, Ploești 

Și Ismail, câte 10, 000 lei. | 

i | Atribuţiunele Convitetată. 

"Art. 88. Comitetul permanent este. representautul Consiliului 
județianii, în intervalul sesiunelor. 

EI Pregăteşte elementele și culege lămurilele trebuitore pen- 
tru cestiunele ce urmâsă a se supune Consiliului la sesiunea, următorie. 

EL își dă socotința, asupra tutulor. obiectelor ce: i sunt supu- 
se de legi suii i se deferă de Guvernii. | 

“În timpul sesiunei, Membrii Comitetului aleşi de consilii nu 
încetâză dea lua parte la tâte deliberările acestuia, iar în inter- 
valul, precum și în timpul sesiunei, în dileje libere, Comitetul de- 
liberă asupra ori: ce privește administrarea zilnică a intereselor 
esclusivit locali a le judeţului, precum și asupra. modului esecută- 
rei acelor legi, cate chiamă intervenirea. Comitetului. 

El apără înaintea tribunalelor procesele pornite în contra ju- 
dețului, fără a mal aștepta deliberarea Consiliului judeţianii când 
acesta, War fi adunat. In privinţa averei miicătore a judeţului, ei 
pâte chiar porni procesi, intenta, acțiuni posesori! (de proprietate) şi . 
face actele de conservare; tâte acestea însă prin istăruință și îngri 
jirea Prefectului. 

Art. 89. În intervalul sesiunelor' consiliulu și în casii de 
„arsință - “absolută, comitetul permanent pâte pronuncia și asupra 

_ cestiunilor mai special. rese' vate consiliului cu îndatorire de a le 
aducă la cunoştinţa acestuia, la: cea ântâii întrunire. 

Acestă faculta e nu' se întinde €nsă la budgetu și la socoteli- 
le. judeţului, nici la numirile şi presintările de candidaţi pentru pos- 
turile atirnate de Consilii, precum nici la distituirele, care aceste 
tâte răwână reservate otărârilor Consiliului, afară de numirile și 
presentările ce le ar fi delegat Comitetului: anume. . 

În casuri grave însă, Comitetul pote suspenda pe. un impie- 
gat numit de Consilii: şi a ”] înlocui, dar numai pină la-cea mai 
apropiată întrunire a Consiliului. 

“Consiliulu pâte revoca sait modifica decisiunile comitetului 
autorisat prin articolul de faţă, în cât ele n'ar fi încă-puse în lucrare.- 

„+ “Art, 90. Membrii comitetului nu pot lua parte .nici directă, 
nici indirectii, la vere-o antreprisă sai adjudecare de lucrari publice, 
saii alte care aratirna de Stat, de județii, sait de vre-o comună a 
județului.
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= Art. 91. Comitetulii pote însărcina pe membrii sti activi sâă 
supleanți cu misiuni atingâtâre de interesele judeţului. de câte 
ori va, cere trebuinţa. Re Se 

„7 Art 92 Dâcă după două invitări succesive, dovedite prin co- 
respondință, autoritățile administrative subalterne -n'ar fi urmat în- 
sarcinărilor Comitetului, el pâte trimite pe un - membru al seii la 
faţa locului, pe cheltuiala personală -a, acelor autorități, pentru a, 
aduna lămuririle saii observările cerute, și pentru a pune în,luc- 
rare măsurele prescrise de Consilii sai de Comitet. i 

„Art. 93. Comitetul verifică prin un membru de ai săi starea 
veniturilor şi a cheltuielelor județului de câte. ori va, găsi cu cale, 
și cel puţinii odată pe anii „a Ra 

-. Art. 94, La începutul fie căreia, trilunii, . Ministeriul de finan- 
ce pune la disposiţiunea Comitetelor permanente a tutulori Con: 
siliclor de judeţe, productul dărilor. prelevate în. trilunia, trecută, 
de către impiegaţii săi pe sâma județelor, precum şi sumele ce le- 
gile le acordă din casa Statului. e 

Art, 95. Nu se pâte dispune de banii judeţului de cât numai 
pe rindueli (mandate) regulat liberate de Comitetul permanent. 

Aceste rinducli trebue a fi sub-serise tot odată, de Presidin- 
tele, de 'un membru al Comitetului și de Secretar, ele sunt adresate 
Casierului judeţului ; acestă nu le va putea, plăti de cât în margi- 
nea Articolului corespundător al budgetului județianu sait al credi- 
tului relativă, votat de Consilii și aprobat de Domni -saii de pu- 
terea, legiuitâre, dupe competință. Da II 

La începerea fie căria luni, Comitetul -va, adresa Ministeriului 
din Intru socoteala sumelor cerute şi. plătite în. luna trecută din 
fondurile judeţiane. aa E 

Art. 96. Casierul judeţului este dator a ține o comptabili tate 
deosebită de fondurile judeţului, neamestecindule, sub-r&spunderea 
sa personală, cu fondurile Statului. DR 

„ Comitetul: are dreptul de a face revisiunea casci judeţiane, 
ori cândii va găsi de cuviință, şi a reclama la, Ministeriu în contra 
abusurilor ce ar descoperi din partea Casierului. a | 

Art, 97. Cu două stptămiîni înaintea dischiderei fiă-căreia se- 
siuni a, Consiliului județianii, Comitetul permanent trimite tutulor 
membrilor programa lucrărilor de care urmează a se ocupa. Consiliul. 
| In fie-care ană,'la deschiderea sesiunei ordinare, Comitetul e- 
Spune Consiliului situațiunea județului, sub tâte privirele ce intră 
în atribuţiunele sale. Acâstă espunere se publică în Monitor. 

Comitetul mai supune Consiliului tâte sumele veniturilor şi 
cheltuielelor esersiciului precedinte, şi propune budgetul cheluieli- 
lori an'lui viitor şi mijlâcele pentzu-a le acoperi, însocite și su- 

"mele și budgetul de tâte piesele jnstificative. Sa 
> „Art. 98. Art. 48 şi 70 în ceasurile prevăzute la Art. 89 și Art. 

73 şi 75 a legei de faţă, se aplică şi Comitetului permanent.. 
n .câsul prevăzut la Art. 89, resoluțiunele și actele Comite- 
tului se publică îndată în Monitor. . . PE
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: î"Art:.99. Reglementele și ordonanţele - Consiliului judeţianii, 
sait ale Comitetului permâncut; îndestrate; în  casurile prevădute 
mai sus, cu aprobarea Domnului sait a Camerei Legiuitore, se sub- 
scriu de Președintele _respectivii şi se contrasemnează de Secretar, 
i i Prin: îngrijirea Prefectului ele se: publică, în Monitor în iorma 
urinătOre: 

“en urmarea aprobărei (Doimulur” sai a  câmerei Legiuităre 
; sati ““conformit Art. 72 al leg ei pentru înființarea Consiliilor jude= . 
țiane. N 

” "Coiisiliul judţianii (Sali: Comitetul permanent al Consiliului 
sjudeţian) județului .... încheie -saii ordonă .. (urmează. veglemen- 
tul sait ordonanța.) - 
7 Arte 100. Aceste veglemente şi ordonanţe se trimiti autorită- . 
ților competinte, și devină obligătâre optii gile dupe publicarea lor: 
în, Monitorii, afară de casurile unde acest termenă sar. fi scurtat 
prin însuși regulamentul sait ordonanță, 

„Pe ling i publicarea în Monitor, Prefectul vote întrebuința, la - 
evoce, și alt modit de. „publicare. 

pe O DETDOL VII 
sn 

Dismre Sec tarul Consiliului județiană și al Comitetului permanent. 

Art 101.: Secretarul asistă la tote ședințele Consiliului judeciaziit 
şi. a Comitetului permanent. EI este special însărcinat cu redigea- 
rea. proceselor verbale și cu “transcrierea testurilor deliberăriloră în | 
protocdle, care vor fi deosebite pentru - Consilii și Comitet, însă şi 
unul și altul numerotate şi parfate: de Președintele Consiliului Actele 
ușa transcrise. precum și oriinălele proceselorii verbale, se subscriii 
ântâiii de Secretari şi apoi:de Președinte Şi de toți memb.ii carii 
ai 1 fost față la deliberiăni. 

„În casă de împodecare a Secvetariulul, Comitetul zindăesce | 
pe un membru al săi spre a 1 înlocui. Actele Consiliului, origi- 
nale și copii, se subsemnâză de președinte, de Consiliari, Secretari 
şi de "Secretarul Consiliului, iar acelea ale Comitetului, de Prefect 
şi de Secretari  Sigiliul județului stă în păstrarea Secretarului, Și 
se. pune pe tote espedițiunile. 

- Arhiva iarăşi stă în păstrarea Secretarului; el este: datori a: 
comunica membrilor. Consiliului şi Comitetului tâte hârtiile ce i sar 
cere ;- Aceştia însă nu potii a le scots din Cancelarie. 

"EI remite fie-căruia: membru un esemplar de oră ce Sar i- 
pări, în numele Consiliului saii al Comitetului. 

„EL priveghează cancelaria, 'sub direcţiunea Prefectului Și COn- 
formii, ordinelor sale. 

:Leafa sa este de S000 lei pe aniiș- este. dator a mesida în - 
capitala județului. : 

” Art. 102. Suspendarea saii disolvarea, Consiliului judecianii și 
a Comitetului permanent, nu trage dupe sine încetarea fancţiuni- 
E ]
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lor Secretarului, care .urmâsă a, contra-semna actele atingâtâre de atribuţiunele Comitetului permanent, conformă Art..108. E “În asemenea casii, în sesiunea următore Consiliul judicianti pâte menţine pe Secretari în funcţiune saii presinta, Domnului can- didați pentru numirea unui alt Secratar. . - - Art, 108. Secretarul nu pote ocupa nici o altă funcţiune, sa- lariată de Guvernu, de județii sai: de-vre o co:nună. - Eli nu pâte figura ca advocat sait ca plenipotent în pricinile unde județul ar avea un interesii direct sait indirect... , Disposiţiunile Art. 28, privitâre Ia înrudirea cu: membrii Co- mitetului, și Art. S1, privitor la împărtășirea, lor la vre un servieită, antreprisă Sai adjudecare, se aplică de asemenea și Secretarului. 

me 5 TITLUL VIII. . 

Despre relațiunile Prefectului cu Consiliul judeciunu şi cu  Comi- 
tetul permanent. i 

Art. 104. Prefectul din preună cu membrii Comitetului îngri- jescu de pregătirea prealabilă a lucrărilor ce urmeză a se supune - Consiliului. | SN EI „= Art. 105. EI are'dreptul de a asista, la "t6te deliberările Con- siliului judeţianii, afară la acele ce privescii la -cercetarea,. semilor sale atingătâre: de interesele speciale ale județului. - E | Consiliul este dator a '] asculta ori când cere cuvântul, Prefectul pote face Consiliului propunerile ce le ar găsi cu 
cale, fără ca Consiliul să potă refusa a le lua în deliberare. ă _„.. Prefectul nu ia nici odată parte la votarea Consiliului ; Con: siliul pote cere presința Prefectului la ori ce deliberare,, 

Art. 106. Prefectul e singur însărcinat cu esecutarea încheie- rilor Consiliului și a Comitetului permanent. Tâte acţiunile în jus- tiție, privitore la interesele speciale ale judeţului, se escercită în pumele Comiteţului “permanent prin stăruința, şi îngrijirea. Prefec- ului. au , Ra . „Art. 107. Dacă Consiliul saii Comitetul aii ficut încheieri e- Șite din atribuțiunile: lor,'sati care ar vătăma interesul judițianu, Prefectul este dator a face recursul seii la Guvernă pînă în 10 dile, şi a notifica Consiliului sai Comitetului a doua-di dupe cel au .- făcut. Sa Da Să E Rucursul Prefectului suspendă închierea Consiliului sati a Co- mitetulu timpă de 30 dile de la data notificării. Dacă în accet termen Guvernul nu S'apronunciat, închierea este lucriitore. - A „Art, 108. In casă de disolvarea a Consiliului judecianii, âr- donanța Domnâscă se rostește tot odată, dacă acea. disolvare prive- sce nimmnal pe Consilii sai și pe Comitetul permanent. 
"Desolvânduse şi acesta, Prefectul singurii vemâne însărcinat cu administrarea intereselor locale ale județului pină la instalarea . 

pa a | 14 Dr . ED EI Do. .. da 

„i
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noului” Comitet alesii din noul Consilii, având ai da .s6mă e ad- 
ministrarea: intereselor locale ale județului În „acest interval. îi 

Sa TITLUL: IX-: i aaa mi 

Despre Su prefect în velațiunile sale cu Consiliul jndetianăă și 
| „cu Comitebul permanent. i 

„Art. 109. Sub- prefectul este. dator a priveghia esecutarea ân- 
chierilor urmate de Consiliul judecianii şi de Comitetul permanentu.' 

» Când Comitetul trimite încheierile 'sale direct vre unei comune 
el le comunică” tot. odată şi Sub- -prefectului, Ma 
Art, 110. Sub: prefectul visitâză tote comunele plasci sale. i in- 

spectă registrele. statului civil şi verifică starea, caselor. comunali, 
cel puțini de două oul pe anu, și ori când va găsi. de cuviință, 7 ra- 
“portând Comitetulni ori ce neregularitate, neingrijire sait-abusit ar- 
descoperi. 

„Art, 111. Cu o “lună înaintea, întrunirei Consiliului judeţianii,. 
el adresă Comitetului permanent un raport despre trebuințele plasei, 
despre îmbunătățirile. ce s'ar': putea întroduce şi: despre ori: care 
alt obiect în atribuțiunile Consiliului. 

„me Art. 112 Asenienea' va face Comitetului, : în' luna Ianuărie a 
fic cărui anii, un raport despre starea plasei în' cursul anului tre- 
cut, raport însocit de notițele. statistice. ce ar fi „putut aduna sau 

ce W-siar cete "de Comitet. 
- Art..113 Pină la înființarea Consilielor județene şi a Comi- 

tetelor permanente, Prefecţii județelor. sunt însărcinați cu tâte. lu-. 
crările atingătore de alegerile Consiliului ce suntă: atribuite Comi- 
tetulut în legea de faţă Ra 

RRGULAMRATU, 
pentru adjudicări ”). . a 

„1. În general adjudicările se vor tacă printr un singur concurs 
„cu oferte înscris şi sigilate. | 

2. Nimeni nu va fi priimit să concurese;. de nu va avea a cualitt- 
țile cerute la, întreprinderea lucrărilor, “şi de nu va. garanta. buna 
lor 'esecutare:. prin. urmare fie-care concurent, va-fi îndatorat să a- 
ducă certificate prin care se constatese capacitatea, adică: să do- 
vedescă că profescsă una din meseriile atingătore de construcţii pu- 
blice, sait că este în stare să ințelegă și să facă acea, lucrare pen- 

“tru care concurâsă, sai să înficiăşese angajamentul sei; cu 0 per-. 
s6nă ce-are aceste calități neapărat trebuincidse,. și care se înda- 
torâsă al asista în tot cursul lucrării, precum și un act regulat de 

“o garanţă valabilă. | 

1) Sancţionatu prin decretu No... . WVeqi Monit. No. 55, anul 1860).
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“3: Pentru lucrările de sosele şi pentru aprovisionări de materia- 
luri, garanţa va fi de dece la, sută.a sumei propuse; iar pentru lu- 
crări “la artă, precum: . clădiri publice, poduri de piatră, poduri 
de lemn, ziduri de sprijinire și ori-ce alte lucrări de asemenea na- 
tură, garanța va fi de 15 %, ș Și va sluji de basă numai la adjudi- 
care. “Acestă garanță va fi legalisată, coustatându- se Starea „Pors6- 
nel care garantâsă, 

"4. După aprobarea adjudicării, la facerca contractului î în cas da 
se 'da acont antreprenorului,; şi care acont nu va trece dece Ja sută - 
din suma adjudecată, se .va da o garanţă, atât .pentru suma de care” 
se vorbesce în art. 3, cât şi pentru suma, ce se va da” antrepreno- 
rului drept acont Acestă garanță se va depune la minister prin 
act de ipotecă legalisat, şi formăluit de tribunalele competente în 
stare nemișcătâre; clădivile de ori-ce natură nu se: vor socoti ca. 
stare nemișctre, daca nu vor fi asigurate în contra focului, 

Se va putea garanta şi prin depunere „e bani în asemenea, 
cas antreprenorul de va voi, în loc d'a da garanță prin act de i- 
potecă va depune la minister în numărar o sumă de 10%, din su- 
ma adjudecată, care bani vor sta deposit,.spre a sluji atăt: pentru 
garantarea esecutării lucrării, cât şi pentru întreţinerea lor pe curs 
d'un an, socotit din diuoa săvârşiri). 

5. Nu se vor cere acte de capacitate pentru aprovisionăui de 
petriș și alte materialuri de ori-ce. natură. : 
"6. Fie-care concurent (de nu seva afla în capitală), va tri- 
mite prin administrații sai sub administrații lo, ministeriul din -în- 
tru. direcția lucrărilor publice dud pachete sigilate; unul din acele 
pachete va: coprinde actul de capacitate şi actul de garanță, iar cel- 
l-alt oferta pentru lucrarea pusă în adjudicare ;. concurenții din .ca- 
pitală vor putea să le depue - singuri la direcția lucrărilor publice, 
unde se vor numărota în ordinul primirii lor, și cele din districte 
se vor numărota, asemenea, în ordin cu care se vor priimi.. 

-7. La diuoa otăretă pentru - adjudicare, la 12 ore se vor des- 
chide în sala consiliului direcții lucrărilor 'publice, faciă cu concu- 
renții ce se vor înfăgiășa, pachetele coprinţătâre de actele de ca- 
pacitate și garanță, și se va, face liste de hârtiile co va coprinde 
fie. care pachet. 

După aceea concurenții se vor trage dia sala, consiliului, Şi. 
consiliul cercetând actele de capacitate. Şi de garanță, va întocmi. 
lista concurenţilor cari se vor fi găsit Du a se priimi, depărtând : 
1.pe concurenți a căror garanță nu vor fi valabile, 2 pe acei că- 
rora le va lipsi capacitatea cerută sai nu vor infâgişa angajamen- 
tul unei pers6ne capabile pentru a *] asista în. tot cursul: “Tuerării, 
3 pe cel ce vor fi căduți în vine de fraudă și condamnaţi prin sen- 
tință, judecătorâscă şi al 4 pe faliți: 

Consiliul va constate - prin proces verbal cuvântele care ai 
pricinuit scOterea concurenţilor căduți în catigoria art. 1, 2, 3 ŞI 4. 

După acestea seanța. se va face publică şi după ce se va citi 
în facia . tutulor procesul verbal, se. vor deschide numai pachetele
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în 'care se află ofertele concurenţilor priimiţi. se vor revisui şi cla- 

sifica aceste oferte după a lor vaidre, şi persâna ce presintă oferta 

cea, mai avantagidsă, se:va declara antreprenor, ofertele concurenţi-. 

“lor depărtați, nu se vor deschide nici de cum, și li se vor înapoia 

sigilate, însoțindu-se pentru cei ce nu se află-de facă şi copie după 

procesul verbal mai sus dis. E a 

8. Când se va întâmpla ca la doi sait mai mulți concurenți, 

preţurile” ofertelor celor mai avantagi6se să fie d'opotrivă, atunci 

daca acei concurenți se vor afla de faciă, se va face .adjudecare în- 

'seris; chiar în acea seanță, însă numai între cei cu oferte d'o po- 

trivă, iar în cas d'a Au se âfla de fagiă, atunci se va face o a doua 

adjudicare, priimindu-se - ofertele numai de la cei constatați: cu 0- 

fertele d'opotrivă. a 
"9. Daca preţul eşit la adjudicare va fi mai maie de cât -cel 

prevădut prin devis, atunci ministeriul vemâne în drept să anulese. 

concursul de va găsi de cuviinţă, “şi să urmese la o a doua, ad- 

jubicare, „... a 5 „ | 

„: +10; În cas da nu se aproba adjudicarea, antreprenorul nu va 

avea drept la 'nică o pretenţie de despăgubire. - . 

Cendiţiă Generale. 

| - 1, Pentru ca lucrările să nu fie abandonate la speculatori: necu- 

„_noscuți și necapabili, antreprenorul nu va. putea să dea altuia prin 

contract lucrarea adjudicată asuprăi sub nici un cuvânt, foră con-. 

simțimântul ministerului; în cas d'a se descoperi o asemenea ur- 

mare ministerul va fi în drept să anulese contractul, și să facă o. 

a: duoa adjudicare în contul antreprenorului: e 

„.-*9. La timpul hotărit prin adjudicare, antreprenorul. va începe 

îndată lucrarea, și va întreţine continuă un număr îndestulător de: 

lucrători. 1... Aaa i 

. 3. Va esecuta tâte lucrările, conformându-se întocmai cu pla- 

nurile, profilele, traselele. proectului şi.cu instrucțiile ce i se vor 

da de către inginer, sai architect, sai de către 'conductorit orân-. 

duiți din partele.. MI e 

” 4. În tot timpul lucrării, antreprenorul s'ait persona cu cu- 

- nioscinţe speciale, angajată de antreprenor, nu va: putea să părăs6s- 

că puntul lucrării, de cât numai pentru trebuii relative la acea lu- 

crare, și după ce i se va permite de către dirmgentul tecnic; în a- 

semenea cas va, lăsa în locu'i un representant capabil, cărui va da 

puterea să procedese pentru dânsul, să plătescă lucrătorii ast-fel în 

cât nici o lucrare să nu sufere zăbavă sait împiedicare din causa 

lipsei antreprenorului. a MN 

5. Daca în urma a adjudicării sai în cursul lucrării, va resul=. . 

ta modificări în proect s'aii în mai mult s'aiiîn mai puţin, antrepre- 

norul va fi dator să sc contormese făcândimi-sc. adaosul saii scă- 

dăirântul în raport cu preciul resultat la adju-dicare, fără ca să 

pâtă în cas de reducțiă săi reclame veri o despăgubire, pe cât timp
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modificările nu vor ataca dimensiile și cualitatea, :materialurilor de: 'signate în devis, natura lucrări nu va fi schimbată și adaosul. sai 
scădământul: nu va trece peste 10 %, din antreprisa totală; la, casti de: modificări mai însemnate, antreprenorul este liber de-a continue 
lucrarea tot. cu acele condițiuni; saii de acere .prelungirea, termenu- 
lui, însă în proporțiă cu adaosul lucrării. - Li 
„6. Se va conforma în cursul lucrării. cu schimbările prevădute 
la articolul precedent comandate prin scris de inginer sai architect 
și sub responsabilitatea lor pentru motive de cuviinţă, de activitate, soliditate și de economie și i se va prinde în s6mă, conform despo- 
sițiilor art. 5; nu va putea însă, să facă de la sine sub niclun pro- 
test, vre o schimbare proectului aprobat de direcția superidrii. i 

„7, Antreprenorul va angaja. lucrători, Şi va face aprovisiona- 
rea inaterialurilor cu bună tocmâlă și cu forme legale. . 

-_8. Antreprenorul va face: asemenea cu-a, sa cheltuială, tote u- 
neltele necesare în lucrare şi va înlesni tot ce este. necesariii 

„9. Conforin cu învoelile legale ce va face, antreprenorul va 
face aprovisionarea, transportul la punctul lucrării şi întrebuințarea 
tutulor materialurilor după a lor destinare. a 

„Va plăti lucrătorii, meșterii şi îngrijitorii de care va avea tre- buință ca să asigurese buna și solida esecutare a lucrărilor. 
10. Materiâlurile vor fi de cea mal bună cualitate, bine lucra: 

te şi puse în lucrare, conform desemnelor făcute pentru, acâsta şi 
regulilor de artă; nu va putea antreprenorul să le întrebuințese de 
cât după revisuirea “inginerului sait architectului, sai a conductori-. 
lor orînduiţi din partele. În cas de suprindere, de prâstă cualitațe 

„sau de rea construcţiă, se vor lepăda şi se vor remplasa în contul 
" antreprenorului; daca antreprenoru! contestâsi, faptul se .va refera, 
la consiliul lucrărilor publice în termen de 15 dile. pentru a regula 
chestia; Acest termen de 15-qile, se socotesce din (lioa în care 
inginerul -va fi declarat antreprenorului prin. înscris decisia luată în 
acea, lucrare, în urma opunerii ce ar face acesta de a se conforma, 
cu măsurile luate. După acel termen „contestarea antreprenorului, nu 
se va, putea lua în nici o considerare... . a ic 

11. Când inginerii sait 'architecții .vor dovedi că esistă în lu=' crare viciuri de esecutare, ordonă "reconstrucția lucrărilor viciose 
sai remediarea lor în contul antreprenorului. Na 

Daca antreprenorul contestâsă esistența viciurilor. sait a defec- telor în eşecutare, va putea să procedese în modul arătat în art.'10. 
„12. În general tâte materialurile vor avea, dimensiile prescrise în: devis. - ea Dar 
„+ Daca antreprenorul va da materialui cu dimensit. mai mari, 

nu Ya putea să reclame nici un adaos la preciuri; mesurile şi greu= 
tățile vor fi basate pe dimensiile din devis; iar piesele care sevor „găsi vătămătâre sai diforme, vor fi lepădate şi înlocuite în contul 

" antreprenorului.. Oi 
„În cas când dimensiile xor -fi mat maică, și S'ar-putea întrebu- . 
ința cu -acele dimensii în lucrare,. preciurile vor-fi reduse: în' pro- . 

7
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porțiă; iar daca piesele se vor găsi că nu corespund cu soliditatea 
lucrării, vor fi lepădate și înlocuite în contul antreprenorului.: - ... ; 

În tote casurile, antreprenorul -nu va putea, să întrebuințese 
nici. o piesă sait materialuri ale căror dimensii saii greutăți nu vor 
fi după devis, fără âutorisaţia înscrisă, a. inginerului sai a .archi- 
tectulu 
„13. Antreprenorul va fi îndatorat să al6gă îngrijitori şi meș- 

teră capabili, pentru buna și solida esecutare a lucrătorilor. . 
„>“ Asemenea, va alege lucrătorii cei mai îndemânatică și cu es- 
periință, remâind responsabil. pentru. veri ce fraudă, rea întrebuin- 
țare şi prâstă cualitate de mateliaruri provenite din causa Omeni- 
lor săi. DR aa | . e, 
"+14, Şeful dirigent,. este în drept să câră schimbarea sai de- 

părtarea îngrijitorului, +, meșterilor saii a, lucrătorilor pentru causă 
de nesupunere, necapacitate, moravuri rele .saii lipsă de. probitate 

15. Numărul lucrătorilor de ori-ce natură, va fi tot-d'auna în 
proporțiă cu cuantitatea lucrărilor în esecutare, şi ca; să pâtă ingi- 
nerul saii architectul să se asigurese de împlinirea aceştii condiții, 
antreprenorul va da. când i se va cere, -listă de lucrătorii aflați în 
lucrare, . E ERE a. 

16. Când lucrarea va merge încet din lipsa materialurilor sait 
a, lucrătorilor, ast-fel în. cât să pâtă vedea că nu se va termina la 
epoca preserisă prin. contract, inginerul sai: architectul va raporta 
ministerului arătându-i motivele, şi ministerul va îndatora pe an- 
treprenor, ca, înt”un termen ce se va otâri, să. se conforme ad-li-. 
teram. disposițiilor, luate de “minister, pentru a activa lucrarea, ast-. 
fel în cât să se pâtă termina până la epoca prescrisă prin contract. 

:- Daca antreprenorul nu se va conforma în termenul prescris 
de minister acelor disposiţii, atunci fără -vr'o formalitate se: va face. 

'0 nuouă adjudicare pentru terminarea lucrării, sait se va face d'a 
dreptul de minister prin inginerul saii architectul respectiv în con-. 
tul antreprenorului şi al garanții lui. « | i 

| În acest cas prisosul. peste. suina contractată, se va acoperi 
din garanţa antreprenorului. .. Aa n | - 
-..*-. Tar de va resulta; economii, din: suma contractată, antrepreno- 
rul sai garantul, nu va putea reclama nici o parte din acel bene- 
ficii, şi beneficiul va, remânea în folosul casei Statului. „: 
17. Ori ce pagubi, stricăciuni, se vor ivi în timpul esecutării 

şi al întreținerii din causi de neglijență, neprevedere, lipsă de: mt- 
jlâce sai rea construcțiă, vor privi pe antreprenor şi garant, afară 
-numai de casuri de forță majoră, (adecă: potâpe, cutremur, resbel 
etc.) şi atunci, antreprenorul va trebui să le arate în termen de 15 
dile cel mult, .spre a se constata și determina de către. minister 
Peste termenul de 15 dile antreprenorul. nu va mai fi în drept să 
reclame, fiind-că constatarea devine imposibilă... - , 

18. : Antreprenorul saii orânduitul din parte'i, va, . însoci. pe 
şeful. dirigent la revisii, când aceştia vor găsi necesar și le vor cere. 
„+ 19.. Deosebit de condițiile generale, inginerii și architecţii vor
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face regulamentele despre. ordinul şi modul esecutării lucrării, con- 
form devisului.: : -- Sa ia 
„20. De se vor ivi difficultăți sati „neînțelegeri între. conducto- 

„rul dirigent şi antreprenor, asupra măsurilor în esplicarea proectu-: 
lui, se va refera la șef, spre a aplica regulile întocmite pentru lu-: 
crările de poduri şi șosele și construcţii publice. a 

21.. Tâte dimensiele lucrărilor şi a materialelor, tâte preciu- 
rile, plăţile şi cheltuelile vor fi-calculate. după sistemul legal al mă- 
surilor şi al greutăților 

; 22: Antreprenorul "va fi dator să se6ță: copii. după planul și 
proectul “lucrârii adjudicate asupră-t cu a. sa; proprie. cheltuială: 

„23. Potrivit cu îuaintarea lucrării, se va răspunde antrepreno- 
rului banii după .raportul-șefului.: Prin urmare la. fie-care.15 gile, 
şetul va, ar&ta ministrului sumele ce se cuvin. antreprenorului pen-. 
tru: lucrările esccutate în: acel interval, în „proporţie cu prețul re- 
sultat la licatațiă, oprind. 10 -la.%, pentru geciuiala care urmâsă să 
rămâne deposit la mivistar, pentru garanția lucrărilor în cursul a- 
nului de întreținere, și o parte .în proporții cu suma ce: se. va fi 
răspuns antreprenorului. la încheerea . contractului pentru : accoperi- 
sea acelei sume,  .-...:. i ÎNC E 

24. ]): ciuelile ce se vor opri din suma adjudicată pentru ga- 
ranța Incrărilor esecutate, se va: răspunde antreprenorului, numai du-, 
po. trecerea termenului de:un an, :otărit pentru întreţinerea lucră- 
rilor, iar actul de ipotecă, se va înapoia cupă terminarea lucrării, 
după ce se.:va.constata daca s'a făcut: conform proectulu, - 
25: Timpul de întreţinere. va.-fi de'ur an, pentru șosele în ge-. 

neral, precum şi pentru lucrări de construcții, de poduri de lemn; 
cât și pentru lucrări de artă, adecă: clădiri publice; poduri de 'pia- 
tră, ziduri ete, ee 
;....:26. După terminarea lucrărilor, se va face revisiă ȘI: găsindu-. 

se conform proectului sait modificațiilor aprobate, 'se vor priimi pro-, . 
visoriii; iar. priimirea definitivă se va. socoti numai după .anul de 
întreținere.  Prii urmare în cursul acelui an, 'antreprenorul - este 
responsabil de ori ce stricăciuni; iai întreţinerea şi. reparaţiile ne- 
cesare vor privi pe s6ma an:reprenorului, precum. și plata, lefilor 
cantocierului necesari pentru întreținere. PE A 

„217. În.cas cand autreprenorul 'nu va îngriji să întreţiă în bu- 
nă stare lucrările esecutate de dânsul, -saii să facă.reparaţiile .ne- 
cessare, atunci după cererea şefului, - se va face de către minister | 
în socotâla: deciuelii oprită pentru ânul de întreţinere. . -. . -. 
_____28 “Primirea lucrărilor esecutate, se va face de către in-. 

giner sait architect, faciă .cu antreprenorul după: cererea. ce i. se va 
face; în cas d'a nu merge'la, faqia locului, inginerul sai architectul 
va face menţiune în xaportul stu... , i 
„429; Tote materialele aduse. la; punctul lucrării revisuite de in 

giner “sau architect și priimite de dânsul nu "vor putea fi întrebu- 
ințate de către. antreprenor pentru altă -lucrare sai înstreinate, sub 
nici un.pretest. . - A A N N E a
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- 30: Pentru aprovisionări: de pietriș necesar la întreţinerea Ş0- 
selelor puse “în esecutare, îndată ce se va constata de inginer şi de 
revisorul direcţii lucrărilor publice, cualitatea şi cuantitatea, conform 
condiţiilor speciale pentru acâsta, antreprenorul va priimi restul pi-: 
riă la suma. contractată, precum: și actul de garanţiă spre desfacere 
definitivă. m Ia 

LEGE e A 
ipentru construirea drumurilor între Focşani şi Buzău, între 
Dâlu-Sarus, Balşu, întro Bucureşci şi Craiova prin Piteşci 
Di și Siatinah .. a 
«*î Adunarea Legislativă, a orei Romănesci a votatii proiectulii 
de lege; a cârui coprindere urmeză : Da | | 
"Art. 1; Lucrârile publice deja votate de adunare, precumi. şi 
esecutarea câti mai grabnică a drumurilorii. ! 
"31; Între Buzâi și Focşani. a 
i - 2, De la Q€lulă Sarului la Balş, i i 
"2. De la Bucuresti la Craiova, prin Pitesci: şi Slatina împre=. 
ună cu podurile trebuinci6se pe aceste drumuri... .. pi 
-- Se vorii continua cu capitalul de lei șâse -miliâne cinci-sute 
de mil,:No. 6,500,000, din anulii 1860, ce negreșitii se află în Vis-: 
tierie; iar sumele ce vorii: mai trebui pentru „ Săvirşirea, acestorit 
drumuri, se vorii vota cândii Ni se va iinfăcişea budgetulii - 

: „Ant 2. Suma d'unii milionii una-sută cinci-gect mii patru-deci 
şi şese lei No 1,150,046, trebuinci6se la plata personalului lucrâ- 
rilorii publice, va intra în acele ș6se miliâne pînă la votarea bud- 
getului. :.. : a Sa i 

Art. 3. Sumele mai susii arătate, nu privescu nici de cumi" 
chieltuielile telegrafului, pentru care în budgetulu anului trecuti 
este alocată altă sumă. . ...:: i. i 
„» Comisiunea Centrale a declaratii acestii proiectii de lege com=. 
patibile cu disposițiunile constitutive ale nuoei organisâri. i 

  

. “i 

    

a LBGE | 

- Pentru concesiunea unui drum ferat pe “Valea Siretului de .. 
*- "la Galaţi la frontierea Bucovinei cu un ram pînă la laşi . 

și altul pînă ia Ocnă?). Di 

îi (Estract din procesul verbal al Camerei Legislative.) 
7... „Art, L. Se declară de utilitate publică construirea, unut drum 
ferat pe Valea-Siretului de la Galaţi la frontiera. Nord- Apusană a 
Moldovei unde. acest drum se va împreuna, cu drumurile ferate ale” 
imperiului Austriei, având un ram pină la, Iași şi altul pînă la Ocnă, 

  

1) Sancţionată cu decretul No. 349 din anul 1S61. 
2) Saucţionată cu decretul No. 271 din anul 1862,
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Art. 2. Se priimesce propunerea făcută de D-nu Petru Ma: 
vrogheni în numele stii și al Prințului Leo-Sapieha, de a construi 
şi esplâta acel drum şi ramurile mai sus arătate, cu a D-lor chiel- 
tuială ridic și pericol. cc : 

În consecuință, Ministrul” Lucrărilor. publice este. autorisat a, 
sub-scrie în numele Statului concesiunea acelui drum, cu ale lor: 
ramuri, în favorul D-lor. Petru Mavrogheni și Prinţul Leo-Sapicha, 
sait: a societăţi ce vor forma, sub-condiţiunile coprinse :în: legea, de 
facă, şi în caetul de insărcinări ce se va alcătui de către guvern și 
care va fi considerat-ca parte integrantă a acestei legi... - + ar: 

„Art. 3. Minele şi minierele de. materii proprii la „construirea; 
drumului ferat, precum" cărbuni. de pământ, fer şi armă cari se vor 

„găsi pe: proprietăţi publice de:care Statul ar dispune. indistrictele 
de peste Milcov, se vor putea deschide şi esplota de: concesionarii 
căi ferate, fără ca; acâstă facultate, să le constitue Monopol; conce-: 
sionarii ânsă vor da Statului pe tot anul câte dece la sută din ve- 
nitul curat al esplotări, afară de acel al. cărbunilor: de: pămâut şi: 
huil (oleum) care în timpul concesiuni va fi supuși acestei (eciuieli 
numai pentru cătimele ce vor fi destinate pentru comerţ, iar nu şi. 
pentru acele menite trebuinței căt. ferate; dupe „espirarea ânsă a 
termenului concesiuni drumului ferat, Statul va, prelova,  deciuiala | 
menționată și pentru cărbuni de pământ şi oleum. ..-. .:: 
„Art. 4. Concesionarii vor intra în drepturile concesiuni îndată. 

ce ei representați de D-nu Petru Mavrogheni, vor priimi şi vor sub- 
scrie caetul de însărcinări, şi: actul de concesiune făcut în comfor- 
mitate cu legea, de facă, Ea i 

Priimirea D-lui Petre Mavrogheni se va coprinde în. publica- 
„ Tea, ce' se va face prin Monitorul oficial, pentru promulgarea, legi: 

de facă şi a caetului de însărcinăn, . i 
„Art. 5. Concesionari vor fi datori a supune „aprobări : gruver-: 

nului, pină în. termen “de șâse luni dupe acea promulgare, statutele 
societății, ce vor forma pentru acâstă, întreprindere. ea 

Prin acele statute concesionarii sunt datori a: ficsa si a de- 
clara domiciliul legal al societăți, precum .şi locul aședări a admi- 
nistrațiuni drumului, care nu vor putâ îi aiurea de cât în. Princi-. 
patele-Unite Române. a Si a 

„_ Aprobându-se statutele de către guvern, ele se vor promulga ŞI vor ave tăria ca un regulament de adiministrațiune publică.: 
Art. 6. Concesionarii sait societatea ce vor forma, vorfi su-: puși prescripțiunilor legiuiri asapra drumurilor ferate, precum și tu-. tulor legilor, regulamentelor şi iostrucțiunilor” administrative ce în 

viitor se vor face asupra drumurilor ferate şi asupra minelor, întru 
cât aceste war fi contrarie legei de faci şi cactului de însărcinări. : Guvernul va presinta în. cea ântâii- sesiune încuviințării pu- teri legislative, proiectele de legi asupra regimului apelor şi asupra. 
minelor, și va întocmi regulamentele necesarif pentru aplicațiunea lor, „Va, presinta iarăși la timpul cuvenit proiecte :pentru tâte le-: gile ce le” va socoti trebuitâre spre.a închegășui lucrarea drumului 

)
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ferat, şi' esecutarea transacțiunilor şi a regulamentelor întreprinderii 
precum și acele necesarie pentru a închedășui siguranța, drepturile . 

"şi interesele publicului și ale Statului... i, 
Regulamentele şi instrucțiunile administrative pentru aplicarea 

acestor legi se vor întocmi în timpul cel mai scurt putincios dupe 
promulgarea lor... .;.. ag at 

2. Art; 7. .Concesionarii sunt autorisați a proceda de îndată. că- 
tre studiele definitive pentru stabilirea drumului ferat. şi -a, depen- 
dințelor lui, fără “ca agenții lor să pâtă întîmpina vo împiedicare. 
întru desăvîrşireă lucrărilorii, având .a. se comforma întru acestă 
prescrințiunilor legei de espropriare pentru causă de utilitate pu- 
blică, și ale art. 11 a legii de facă... : .... e 
„+. Administraţiunea le va da spre acest finit tot. ajutorul necesariu. 

Ant, 8. Concerionarii vor fi datori a începe lucrările construc- . 
țiuni drumului ferat și a: ramurilor lui cel mai tărdiii pînă în termen 
„de un an, și a le săvirşi cel. mat tăvdii pînă în termen de şâpte 
ani de la promulgarea legii de facă... . i. e 
„1 Aceste termene se vor putea prelungi de. către administraţi- 

une numai când concesionariă ar dovedi că -aii întimpinat. împiedi- . . 
cări isvorite din 'casuri de. forță majoră neatirnate de . voința lor, 
precum tevoluţiune, resbel și alte de asemenea. -* Die 

Concesionarii, vor depune la :tesaurul public, : ptnă.. în termen. 
de șese luni de la data.promulgării” legiuirii de concesinne o garan- 
ție: în numărătâre în xaldre de o sută cinci-deci mil franci. 
-.: “Acestă garanţie li se va înapoia de către tesaur în fracțiune la săvîr- 

-şirea și punerea, n esplâtațiune a, fie-ciării secţiuni a drumului ferat, şi 
în proporțiune. cu întinderea secțiunii săvirșite, oprindu-se la fie- 
care vărsămint de. restituire câte o treime:care se va înapoia -uu- 
mai dupe perfecta” săvirşire și dupe. priimirea şi verificarea generală 
a tutulor: lucrărilor. coprinse în caetul de însăreiniui. - NE 

Suma. depusă va: produce. în folosul concesionarilor un procent . 
de șise la sută pe an. o a a 

- “Dacă concesionarii nu vor fi început. sai dacă nu vor fi să- 
virşit lucrările în termenele: prescrise, ei "vor pierde dreptul con- . 
cesiunii și se va proceda atât la continuarea şi. gătirea . lucrărilor. 
câț şi la esecutarea celor-lalte îndatoriri contractate de către con- 
cesionari,, prin midlocul. unei adjudecațiuni care se va deschide pe 
basa unei prețeluiii a lucrărilor: esecutate, a materialelor. aprovisi-. 
onate: și a părţilor din drumul ferat, care vor fi pînă atunci tră- 
date circulațiunii, i 

Adjudecatorii ver fi supuși îndatoririlor caetului de însăreinărt 
şi concesioriarii depărtați- vor priimi de la adjndecători prețul Ac- 
sat prin acestă adjudecaţiune. a a 

Preţul adjudecațiunii va putea fi mai mic de câţ acel al pre-. 
țeluirii. | a II II aa 

„Daca adjudecațiunea deschisă nu va aduce nici un resultat, o. . : 
a doiia adjudecaţiune se va: face pe acelâși base, dupe un sornc de 
şese luni, dacă şi scâstă a doua încercare: ar remîn6 fără resulțiit, 

Pi îi ” : | 4
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concesionarii vor perde definitiv „tâte drepturile concesiuni şi atunci lucrările -esecutate, materialele aprovisionate, părțile drumului ferat trădate circulațiunii și sumele co: s'ar află: în -deposit. la tesaurul public, comform stipulațiunilor de mai sus, vor deveni: proprietatea Statului, A i p Art. 9. Drumul ferat ce face obiectul. concesiunii: de :facă se „va împărți în şese secțiuni și anume: ..., e „Secţiunea I de la Galaţi Ia Tecuciu, a a IL, Tecuci la Aiud ci a 
“n IILE :- Agiud la Romani, DI a IV a Romani la Iași ij, Rae Vo oil la Ocnă,. ae „im VL Romani lă frontiera Bucoviniet. - pi „»": Secţiunile mai sus arătate, se vor construi şi, da în circulațiune una dupe alta în ordinul dupe cum mai sus s'a însemnat, . -. - Ooncesionarii vor av6 ânsă facultatea: da construi: secțiunea VI înaintea secțiunilor IV şi V dacă drumurile ferate .ale Austriei Sar prelungi pînă la frontieră. |. DE SI E ; Art. 10. Termenul acestei -concesiunt.este de nouă-deci și cinci ani, socotiți de Ja. termenul prescris pentru săvirșivea întreget linii şi a ramurilor. concedate, prin urmare, el va espira la: 31 decem- bre anul una mie noă sute' ș&se deci ȘI trei o 1 Art. 11, Pământul necesariu pentru stabilirea drumului. ferat cu ale lui ramuri şi dependenți a șanțurilor, a costamentelor, sta- țiunilor, garelor, magaziilor, atelierelor, depositelor de: materialuii, „biurourilor telegrafice, caselor de cantonieri și păzitori, reservatorii lor de apă, .carierilor de piatră, prund, nisip. și săpăturelor pentru pământ, se vor da concesionarilor. fără plată pe proprietăţile publice - din. districtele de peste: Milcov. -. .. e 

„+ Conecesionarii vor fi ânsă datoria despăgubi pe arendaşi 'ac-. tuali ale diselor proprietăți, precum și pe locuitorii pentru păgubi- rile ce le ar. causa. | po RI E ntreprinderea fiind de utilitate publică, concesionarii se vor folosi pe cele alte proprietăți. pentru esecutarea lucrărilor. atirnate - de acâstă concesiune, de tote drepturile ce Statul ore. sait va do- bindi. în virtutea, legilor şi a regulamentelor esistente: sati viitâre în materii de lucrări publice, atât pentru căpătarea pământurilor: priu espropriațiune, cât și pentru estragerea, transportarea “Şi deposita- rea, de pământ, materiale, și remân. tot o dată supuși tutulor înda-. toririlor ce decurg sait: vor decurge pentru Stat. din acele legi şi regulamente... o aaa „Spre acest. finit, legea, de espropriare pentru causă de utilitate» publică și regulamentele pentru aplicațiunea ci se vor promulga şi pune în lucrare, dacă.va fi cu putință odată cu legiuirea de facă. , Ansă dacă legea de espropriare pentru causă: de utilitate pu- blică și regulamentele pentru eplicațiunea că mar: fi promulgate în- aintea începen studiiloră sai a. lucrărilorii, concesionarii vor av6 facultatea spre a nu.se aduce înțărgieri. în lucrârile drumului ferat,
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„de a depune provisoriit la Tribunalul districtului suma ce Ministe- 
- riul Lucrărilor publice ar ficsa pentru îndestularea, fie-căruă propri- 

etar espropriat, când concesionarii nu S'ar put învoi cu cl. rămâind 
atunci a, se ficsa suma definitivă a despăgubirei, dupe nodul ce se 
va prescrie prin disa lege. - | i 

Art..192.: Se hotărasce în favorul concesiunii : de facă. că ori- 
care ar fi estimaţia pentru fondul espropriat, osebit de cele-lalte 
despăgubiri. la care ar av€ drept proprietarii, concesionarii uu vor 
pute fi obligaţi a plăti mai mult de cât pînă la patru-deci galbeni 
de fie-care falce de pimânt gol, şi -acâsta numay pentru pământul 
acel din afară a oraşelor, a târgurilor şi a tirguşorelor pînă la a- 
propiere de dînsele înt'o distanță de două chilomctre, socotite de 
la bariera saii de la marginea fie-cărul. 

„La distanțele: mai apropiate, precum și în întrul barierelor 
sai a marginelor. unui oraș, târg sati târgușor, pâmântul se va preţui 
dupe val6rea ce ar resulta din împrejiurările locale, | 

Art. 13. Machinele, materialele, materiile brute sai manufac= 
turate, şi în genere tâte obiectele necesarii pentru înființarea Şi e- 
splotarea drumului ferat, vor fi scutite de drepturile “de vamă la 
intrarea lor în ț6ră în tot timpul construcțiuni și pînă în un ter 
men de cinci-spre-dece ani, socotiți de la termenul ficsat pentru 
pertecta săvirşire a. liniilor concedate. - 

„De acâstă scutință se vor bucura cencesionarii. în termenul 
citat mai sus, și la esportarea maşinelor, care vor fi fost aduse 
pentru construirea, drumului ferat.. , e DR 
n Art, 14, Tâte: contractele și actele de ori ce natură, privitâre 
către înființarea drumului ferat, către cumpărarea de pămenturi şi 
material și în geneie, tote transacţiunile pentru construirea, şi es- 
pl6tarea drumului ferat. acțiunile, cuponurile și obligaţiunile cinanate 
de la concesionari vor fi scutite de ori ce drepturi de timbru şi 
de înregistrare în tot timpul concesiunii, sunt esceptate . numai ca- 
surile în care ar veni a resulta 'din acoste acte o acțiune judiciară, 
Concesionarii fiind atunci supuşi a achita, dreţturile de înregistrare 
de timbru. și altele prevădute prin legi... Se 

Art. 15, Drumul ferat va, fi scutit de imposite directe în tot 
timpul concesiunil. Dependinţele lui vor fi scutite de imposite pini, 
în termen de cinci-spre-dece ani, socotiți de la diita ficsată pentru 
perfecta, săvîrşire: şi punere în circulațiune a liniilor concedate. . 

Art 16. Statul garantâză concesionarilor. ca- venit curat âl în- 
treprinderii un procent anual de șese la sută, dar nică 'odată mat 
mult şi sub nici un cuvînt asupra capitalului ce vor întrebuința pen- 
“tru construirea diferitelor secțiuni ale drumului, pentru materialul - 
de esplâtaţiune, pentru cumpărarea pământului, pentru studii, pre- 
cum. și pentru administrarea întreprinderii şi serviciul procentelor, 
către acționari în timpul construcțiunil. - a 

"Capitalul asupra căruia urmâză a se aplica acestă garanție 
se 'ficseză dupe acum, pe risicul şi pericolul concesionarilor la suma 
totală de patru sute opt-deci și opt mii lei în cursul tesaurului sati



în monedă francesă una sută, opt-deci și una mii francă de fie-care 
chilometru adică: patru .sute patru-deci și --şâse stânjeni. domnesci 
trei palme, trei palmace și trei optimi, dupe măsura din Moldova 
ce va coprinde lungimea drumului concedat cu ale lui ramuri, - 

Acestă garanţie va intra în lucrare pentru fie-care secţiune a 
liniei de Ia giiia: deschiderii ci, şi se va aplica pururea pentru. to- 
talul secțiunilor deschise și date în civculaţiunea publică, iar nu 
pentru fie-care secţiune în deosebi. — Concesionarii vor av6 fatul- . 
tatea de a cere autorisațiunea cuvenită pentru deschiderea Şi pu- 
nerea în esplotare a unei părţi dintro secțiune, fără. ânsă ca să. 
potă resulta din acâsta dreptul pentru ei de-a cere intrarea în lu- 
crare a garanții procentului, înaintea punerei. în circulaţiune publică 
a secțiunii întregi. . - DD a 
„Când în virtutea acestei elause . concesionarii ar ave: dreptul 

din causa neajungeri venitului. drumului ferat de a reclama plata 
parțială sati integrală a anuităţii garantate, guvernul va efectua, a- 
cestă plată în monedă de aur saii argint pină în: termen - de trei 
luni, începător de la. publicarea socotelelor espâtațiuiei aprobate 
de comisarul guvernului. . | DI e, 

Aceste socoteli se vor încheia în fie-care. semestru, ! veritica- 
rea și aprobarea lor de câtre comisari] guvernului se va iace pină 
în termen de o lună dupe espirarea. fic-cărui semestru, | | 

Sumele ce guvernul va plăti. concesionarilor. în virtutea ate- 
stei garanţii vor fi considerate ca avansuri pe care concesionarii va 
fi dator ale înapoia Statului împreună cu procentul lor de patru la 
sută pe an, îndată ce venitul anual al drumului ferat va trece peste 
anuitatea, garantată de șese la sută, ori în ce an star înfăcișa' un 
asemenea venit și înainte de a se preleva oră ce escedent în folo- 
sul intreprinderii... e 

; Dacă la espirarea concesiunii, Concesionarii ar rămânea da- 
tori către Stat din sumele. avausate „de acesta în virtutea garanţiei . 
de. mal sus, Statul se va despăgubi prin: scădere din suma ce va 
datori concesionarilor pentru: cumpărarea, materialului . de. esplotaţi- 
une, dacă va av€ loc acâsta comform articolului următor: -: i 

Art. 17.-La epoca ficsată pentru espirarea, concesiunii și prin 
„singurul fact al acei espirări. Statul va înlocui pe concesionari în 
proprietatea pământurilor și a lucrărilor ce constitue drumul ferat 
şi dependinţele lui, și va intra de îndată în, stăpinirea drumalui, a 
tutulor dependințelor și a tutulor veniturilor lut. PI i 

Concesionarii vor fi datori a trăda în bună: stare de întreţi-. 
nere drumul ferat, lucrările. şi dependinţele lui, precum: garele, lo- curile de încărcare și de descărcare, staţiunile cu tâte dependinţele 
lor, biurourile, casele de eantonieri Şi păzitori, mașinele fiese şi în. 
genere tâtc obiectele nemișcătâre ce mar av specială și deosebită 
destinaţiune, numai pentru serviciul transporturilor. | 

_- În cei dupe urmă cinci ani ce vor preceda termenul conce- 
"siunii, Guvernul. va, ave dreptul de a împlini veniturile drumului fe= 
rat, şi de a le întrebuința întru restabilirea în bună stare a. dru-, 

-
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mului şi a tutulor: dependințelor lui, dacă concesionarii n'ar lua. t6=. 
te. măsurile pentru întrâga şi desăvirșita, îndeplinire a acestei îndă- 

“toriri. - Ia aa : 

" vagâne, trăsuri de tot felul, cară materiale, -combustibile și apro- 
visionări. de tot felul și obiectele. mișcătâre necoprinse în enumne- 
rațiunea de mai sus, aceste rămâne - proprietate a "concesionarului, 
și concesionarul va av6 dreptul de a cere ca statul să le ia cu un 
preț ce se ve: otări prin esperţii, asemenea și statul va, av drep- 

tul de a cere ca, concesionarul să i le dea cu un asemenea preţ. - 
Statul ânsă nu va fi obligat a lua imai multe aprovisionări ue 

cât acele necesarii drumului ferat pe un timp de ș6se luni. 
„= Concestonarii vor rămânea, proprietari a, construcţiunilor speciale 
precum: cuptâre de cok, versetorii, fabrici de mașină şi alte sta- 
bilimente ce le ar fi înfiinţat şi care war fi considerate ca ficând 
parte din .dependințele drumurilor ferate. E : 

Art. 18. Un regulament de administraţiunne publică va, deter- 
mina “formele dupe care: concesionarii vor. fi. datori a justifica în 

- privirea statului, și sub controlul administrațiunii superidre despre 
chieltuielele anuale de întreţinere și esplâtare, precum. şi despre 
veniturile drumului ferat. . ., i at 
"9. I În chieltuielele anuale de întreținere și esplâtare 'se vor 
coprinde: DT i - 
a). Tâte chieltuielele ce concesionarii vor face pentru repara- 
țiunile ordinare și estraordinare şi pentru întreținerea drumului. 
:„b). Chieltuielele de esplâtare, de administrare şi de priveghiere 

a drumului. IN i 
c). Chieltuielele de întreţinere și esplâtare a proprietăților ne-. 

miscătore dobândite de concesionari pentru serviciul drumului de 
fer, și neîntrebuințate întru acâstă pini la vindarea saii la înapo- 
erea lor către proprietarii primitivi, comform disposiţiunilor ce se 
vor coprinde în legea de espropriare pentru causă de utilitate publică. 

: $. IL Nu se vor coprinde în chieltuiele anuale de întreţinere, 
și. esplâtare: -. az 

Chieltuielele pentru esplâtarea ininelor, minierelor și d cari- 
erelor, precum şi -chieltuielele cari n'ar servi d'a, dreptul întru es- 

" plâtarea drumului. i Da 
_$. IUL. În “venituzile anuale se. vor cuprinde tote. veniturile 

ordinarii şi estraordinarii de ori ce natură priiniate de concesionar. 
și provenite atăt din esplâtarea drumului și a dependinţelor lui, 
cât și din serviciile accesorii, ale transportului,. pecum şi din es- 
plOtare proprietăților nemișcătâre neîntrebuinţate în. serviciul dru- 
mului ferat, pină la . vindarea saii la înapnerea lor către proprieta- 
rii primitivi. Si | a 

$. IV.. Nu se vor. socoti în veniturile anuale acele provenite 
de la esplâtarea minelor şi a carierelor. , 

“Art. 19. La oră ce epocă dupe espirarea unul termen de cinci 
ani de la data mai sus ficsata pentru perfecta săvirșire a liniilor 

- . Cât pentru lucrurile mișcătâre, precum: maşini locomotive,
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concedate, dacă în cinci ani consecutivi, Statul ar fi” nevoit a plăti 
vo sumă pentru complectarea procentului ce a garantat, Ministeriul 
lucrărilor publice va av€ drestul a lua asuprăși administrarea, și 
direcțitinea drumului ferât pe socotea: concesionarilor şi sub-contro-. 
lul lor, fără prejudiţiulii dreptului lori de a li s6 plăti procentul 
garantată. 

Guvernul nu va putea lua asupră'și i administrarea drumului de 
fier de cât numai în casul cănd se va dovedi că neajunsul procen- 
tului provine din 'reaoa administrațiune a companici: 

Acesta, va, trebui a, se! constata prin o Comisiune de. anchetă, 
şi otărirea Tribunalului prevădută,; la art; 25 din: acesti concesiune; 
înainte âusă de.a se păşi la luarea; drumului ferat , în administra- 
țiunea, divectă â, Statului, Ministeriul va, trebui: să c6ră, şi Să pri- 
imescă,, autorisaţiunea.. puteret: legislative. ." 

Îndată ce drumul administrat, de către Stat 'va ajanăe a pro- 
duce din nuoii în termen-de un an procentul de 6%, concesionarii 
vor reintra în stăpinirea: căi ferate. 

Art. 20. La cas de stricăciuni causate în lucrările: și în mate: 

nul va regula, despăgubirile -ce vor fi a se acorda concesionarilr. 
„Art: “21. „Guvernulii va acorda concesionarilorii tot; sprijinul şi 

protecțiunea întru construirea și espl6tarea drumului ferat. 
Art. 22... Concesionarii .sunt obligaţi. a întreţine : pururea : fă 

“stare. bună de conservare în -tot timpul: concesiunii, t6te drumurile 
ferate ce le sunt concedate în mod ca -circularea: să fie pururea în- 
Jesnici6să şi sigură, şi vor pune miţlocele dea esplotare în. stare de 
a respunde la tâte nevoile 'circulațiunii publice. 

__ Statulare pururea, dreptul d a verifica starea drumurilor şi a, depen- 
dinţelor lor: de către unul saii mal mulți Comisaut” vinduiți de Ad- 
ministrațiune (Guvern). . 

rialul drumului ferat prin .resbel, revoluțiune 'saii tulburări, Guver- . 

- Art: 23. Guvernul va. regula prin “înțeleg gere cu concesionarii | 
esercițiulii dreptului 'de priveghere al Statului „asupra drumyrilorii 
ferate, .. 
Art, 24. Statul nu va conceda alte linit de drumuri ferate pâ- 

ralele cu acelea ce faci obiect concesiuni de față care ar deservi 
acel6șI localităţi; își. reservă ânsă dreptulii de a conceda, drumuri 
sait prelungiri ale drumurilor coprinse în concesiunea de faţi sau. 
şi alte drumuri ferate ce ar deservi. alte localități. . 

Art, 25. „Contestaţiunele ce S'ar. ridica între concosionari şi 
administraţiune în obiectul eseciutării şi a interpretări clauselor din 
legea de față şi din cactul de însărcinări, se vor-judeca, în lipsa 
unui Consilii de Statii, de către înalta Curte de Justiţie şi Casaţine. 

x 

Concesionarit-nu se” vor: putea nică:0-dată fotosi de juridicțiu- 
nea „străină în tote contestațiunile br cu Administrațiunea Ţerii în: 
privinţa acestel concesiuni. 
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a LBGBi i 
pentru e concesia căilor ferate în partea! de dincâce de Milcovă?), 

QEstraet din procesul verbal al Camerii Legislative). e ÎN 

“Art .1: Se declară de utilitate publică construirea unui drum 
„ferat, care se va uni cu resoul drumurilor de fer Austriace, prin 
valea Jiului. la Vulcani, trecînd pe teritoriul. Român prin Tirgul 
Jiului, Craiova, Pitesci, Bucuresci, Ploiesci, Buzâii şi Galaţi ș și de la 
Bucuresti la, Giurgiu. 

Aît. 2, Se primesce propunerea făcută de “Prinţul Bibescu Ba- 
sarab Brancoveanu, în numele sâi și al soţilor: sâi "de a construi 
şi. esploata acel! drum şi ramurile mal sus arătate cu a D- 20r chiel- 
tuială, risic şi pericol. 

n consecuințe, Ministeriul” Lucrărilor Publice este autorisat a a 
sub-scrie, în numele . Statului, concesiunea, acelui drum cu ale lui 
ramuri în favorul Prințului Brancoveanu, sub “condiţiile coprinse în 
legea de facă. şi în caietul de însărcinări ce se va alcătui de către 
Guvern şi care va! fi considerat ca partea, întegrantăa acestei legi. 

. Art. 3. Minierele de materii proprii la construirea și osploatarea 
dramului” ferat, precum cărbuni de pământ și oleum, care vor găsi pe 
proprietăți publice de care Statul ar dispune, în dristrictele tra- 
versate de liniile drumului de fer, se vor putea deschide și esploata 
de. concesionarii căci ferate pe tot timpul concesiuni, fără ca să le 
constitue monopol. . 
„i... Coneesionarii în tot timpul acestei concesiuni vor fi! supuşi 
deciuielei, numai pentuu cătimele ce vor fi destinate pentru comer- 
ci, ear nu și pentru acele menite trebuinței căei ferate; dupe es- 
pirarea ânst a termenului concesiunii drumului ferat, Statul va re- 
intra în dreptul esploatăzii acestor miniere 

Art. 4. Concesionarii vor intra în drepturile concesiei, indat 
ce ei vepresentaţi de -Prinţul Brancoveanu, vor priimi și vor Sub- 
scrie caietul de insărcinari, precum și, “actul de concesie făcut 
în comtormitate, cu legea de "facă. 

„ Priimirea, Prințului Brancoveanu se va. coprinde în publicarea 
ce se. va face prin "Monitorul Oficial pentru promulgarea legei de | 
fică și a caietului de însărcinări. 

Art. 5. Concesionarii vor fi datori a supune aprobării Guver- 
nului până în termen de şase luni dupe acea, promulgare, statutele 
societății ce vor forma pentru acâstă intreprindere. 

Prin acele statute, concesionarii sunt “datori a ficsa şi a de- 
clara, domiciliul legal al societății precum și locul așegării Adminis- 
trațici drumului, care va fi unul din oraşele: Principatelor-Unite. 
Aprobându-se statutele de câtre Guvem, ele se vor promulga, și 
vor avea tărie ca un regulament de administraţie publică. 

Art, 6. Concesionarii, sai societatea ce vor forma, vor fi Su- 
puşi pteseripțiilor legiuirei asupra drumurilor ferate precum. și tu- 

1) Sancţionată cu deeretul No. 478 din anul 1662. 

.. Pi
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tulor legilor, regulamentelor și instrucțiilor : administrative, ce în 
viitor sc vor face: asupra drumurilor ferate și asupra minelor, în= . 
tru cât aceste w'ar fi contrarie legii de facă şi caietului de însăr- 
cinări. Guvernul va. presenta, în cea ântâi sesiune încuviințării pu- 
terii legiuitâre, proiectele de legi asupra regimului apelor și 'asu- 
pra minelor, și va întocmi regulamentele necesarii pentru aplicaţia lor. 
„Va presenta iarăși la timpul cuvenit proiecte pentru tâte le- 
gile ce le va socoti trebuitre spre a închezășui lucrarea drumului 
ferat și esecutarea transacțiilor și a regulamentelor -întreprinderi, 
precum. Și acele necesarie pentru u închezășui siguranța, drepturile, 
şi interesele publicului și ale Statului. Sa aa 

„ Regulamentele și instrucţiile administrative pentru aplicarea! aces- 
tor. legi, se vor întocmi în timpul cel mai scurt putincios dupe pro- 
mulgarea. lor. - A PR 
Art. 7. Concesionarii sunt autorisaţi a proceda. de 'îndată că- 

tre studiile definitive pentru stabilirea drumutui . ferat și dependin- 
țelor-lui, fără ca agenţii lor să pâtă întimpina vro. împedicare. în- tru desăvirşirea lucrărilor având a, se comforma, întru. acesta, pres- - 
cripțiilor “legii de espropriare pentru cause de utilitate publică şi 
ale art. 11 a legii de facă. Administraţia le va, da spre acest finit 
tot ajutorulu necesar. e a 

Art. 8. Concesionarii vor f datori a începe lucrările construc= 
ției drumului ferat şi a ramurilor lui, cel mai târgiii, până în ter- 
men de un an, şi a le săvirși, cel mai târdiu, până în termen de 
nouă ani, de la promulgarea, legii de faţă. Ra 

» Aceste termine se vor putea prelungi de către administrație, 
numai. când concesionarii ar dovedi că ati întimpinat împedicări'is- 
vorite din casuri de forță majoră :neatirnăte de voinţa lor, precum: 
revoluție, resbel și alte de asemine...* A 

- Ooncesionarii vor. depune la:tesaurul public până în termenii 
de trei luni de la data promulgării de concesiune,, 0 garanță în nu- .. 
mârătâre în val6re de două:sute cinel-deci mii franci No. 250,000. 

Acestă garanță, li se va înapoia de către tesaur. la, săvirsirea 
construcției resoului concedat. Suma depusă va produce în folosul 
concesionarilor.un procent de sâse la %, pe an. 

Dacă concesionarii nu vor fi început Sai nu vor fi săvârșit lucrările 
in termenul prescris, şi nu vor fi implinit cele-l-alte obligaţie care 
le sunt impuse prin acest act, vor îi Supuși, afară de casurile de Îorți majoră, la penalitățile următâre: | i 

Şesc luni după primul avertisment al Ministeriului Lucrăzilor 
Publice atingitor de clausele ncesecutate, se va da companiei unal 
doilea avertisment, şi dacă în al doilea termen de șâse luni nu vor 
„satisface reclamaţiile Ministeriului, dreptul companiei la garanţă de 
s6se la sută se va suprima pentru secțiunile terminate; liberă fiind 
Societatea a le .esploata, pe conta, sa după caietul de însărcinări pe 

„tot timpul concesiune. O... aa ME 
„+ Cât pentru secțiunele netemninate, Statul are dreptul și fa- „cultatea a proceda atit la conitiiuarea și la, gătirea lucrărilor. sec- 

. 15
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ţiilori.ne terminate, cât'şi la esecutarea acelor îndatoriri contracta- 
“te de .către concesionarii prin miglocul unei. adjudecații care se va 

deschide pe basa unei. prețuiri a lucrărilor esecutate și a materia- 

Jelor.aprovisionate' *:  : DN . A 

- Preţuirea se va face de câtreo eomisiune specială, - constituită 

mat înainte de către Guvern, în comptul: companiei. a 

- Adjudecatorii. vor. fi supuşi îndatorirelor caietului de însiirci- 

năză, și concesionarii depirtați, vor primi de la adjudicatori, prețul 

„ficsat prin acestă adjudecațiune. 
«Preţul adjudecaţiunei, va putea fi mai mic de cât acela al 

_prețeluirel. Dacă -adjudicațiunea deschisi nu va aduce nici un re- 

sultat, o adoua adjudecaţiune se va face pe aceleași base, dupe un: 

soroc. de șâse luni, ' Dacă şi acâstă a doua încercare ar remănea 

fără resultat, atunci lucrăxile esecutate, materialele aprovisionate şi . 

sumele ce .s'ar 'afla în deposit la tesaurul public. conform stipula- 

“ţiunelor de- mai sus, vor deveni proprietate a Statului. Iar Statul 

va plăti concesionarilor o anitate de şese la: %/ pene la finitul con-. 

cesiunii, asupra capitalului ce va 'resulta din prețuirea ficută de 

comisiunea constituită ad-hoc pentru lucrările şi materialurile. sec- 

-țiunelor începute și ne terminate, pierqînd Societatea şi dreptul con- 
cesiunii pentru acele secțiuni. Sa 
“Art. 9, Drumul ferat ce face obiectului concesiuni de faţă se 
va împărți în nouă secțiuni ce vor compune trei linil, 

" Secțiunea 1. De la Giurgiit la Bucuresci (Linia Sudului) | 
Idom 2. De la Craiova,la valea Jiului până aprâpe a 

„Di i ul Vlădulenilor, | 
* dem 3. De la Vlădulent prin Tirgul-Jiului la Vulcani, 
0 frontiera Austriei, pe valea Jiului. a 

„*ddem 4. Dela Bucuresci până aprope în dreptul Cringurilor, 
" Idem 5. De la Criuguri prin Piteşti la AMierlești. 
c.,„ddem. 6, De la Mierlești până la Craiova. | 
+ Idem “7, De la Bucuresci la Plocsci. 
'. Jdem 8; De la Ploesel la Buzăi. 

Idem 2, De la Bucuresci prin Brăila, la Siret în linia con- 

a „cedată Domnului Mavrogheni.: a | | 
„Aceste nouă secțiuni se vor. esecuta, și se. vor pune în esploa- 
tare una dupe alta. O. n a 
'"- Concesionarii vor area facultatea. să schimbe rindul secțiune- 

„lor: dupe cercetările.ce vor face,. asupra traficului şi în interesul es- 
„portului dupe aprobarea Guvernului, afară de secțiunea . I-iil. - 

„î “Art, 10, Termenul acestei concesiuni este de nouă-deci ani, 
socotiți de la, termenul prescris pentru. săvirșirea întregei linii șia . 
ramurilor concedate; prin urmare el va espira la 31 : Decemrrii a- 

“nul 196]. | a . E 

- “Art, 11. Pământul necesariit pentru stabilirea drumului ferat 

„cu ale lui ramuri și dependinți, a șanțorilor, a costan:entelor, staţi- 
"ilor, -garelor, magaziilor, atelierelor, depositelor de materiale, biuro- 
arilor telegrafice, caselor de. cantonieri și păzitori, reservatorilor de: 

- 
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apă, carierelor de peatri, prund, năsip și săpăturilor:pentru pământ, 
"se vor da concesionatrilor fără plată pe proprietățile publice în di- 
recția liniilor concedate:  .. Ma | a 

„_*" Concesionarii vor fi ânsă datori a, despăgubi! pe arendașii ac- 
tuali ale diseior proprietăți precum și pe locuitori pentru pagubele 
ce le ar causa. o RR 
_..* Întreprinderea, fiind de utilitate publică, concesionarii se.vor 
folosi pe cele-l-alte proprietăţi, pentru esecutarea lucrărilor atîrna= 
te de acestă concesiune, de tâte drepturile ce Statul are sati va, do-' 
bindi în virtutea legilor și a reuulamentelor esistinte, - sau tiitâre, 
în materie de lucrări publice, atit pentru căpătarea . pământurilor 

“prin esproprieaţiune, cât și pentru. estragerea, transportarea, şi de- 
positarea de pământ, materiale; şi rămân tot-odată, supuși tutulor in- 
datorirelor ce decurg saii vor decurge. pentru. Stat din acele. legi 
și regulamente Spre acest finit legea de espropriare - pentru .cau= 
'se de utilitate publică, şi regulamentele pentru aplicarea el, se vor - promulga și pune în lucrare, dacă va fi putință odată cu. legiuirea de, față. a Ls E a 

Însă daca legea de espropriare pentru cause de utilitate pu- 
blică şi regulamentele pentru. aplicaţiunea et mar fi promulgate. îna- 
intea, începerii. studiior sai a lucrărilor, concesionarii vor avea, fa- 
sultatea, spre 'a nu se aduce întirdiere în lucrările drumului. ferat, 
de a depune provisorii la Tribunalul, districtului, suma .ce Ministe- 
riul Lucrărilor Publice ar ficsa pentru ': îndestularea. fie. cărui pro- 
prietar espropiat, când concesionarii nu star putea învoi cu.el; remăind 
atunci a se ficsa suma definitivă a despăgubirei dupe modul ce se 
va prescrie prin disa lepe. Da a | 
„Pentru așegdarea dremurilor. de fer, a, şanţurilor necesarie, și a 

întreţinerei, concesionarii vor avea facultatea de â cere pe proprie- 
tățile Statului pentru linia ferată o lătime de 40 metre, -afară de 
pământul necesari pentru întinderea, stațiilor mai întinse. Pa 
„Art. 12. Se otăraşte în folosul concesiunii de facă,: ca ori ca- 

re ar fi estimaţia' pentru fondul espropriat, osebit.de cele-l-alte 
despăgubiri la, care ar avea drept proprietarii, concesionarii nu vor putea ti obligaţi a plăti mai mult de cât până la 40 galbeni, pa- tru geci galbeni, de fie care falce de pământ gol. :şi -acâsta. numai 
pentru pămentul acel din afară a orașelor, tirgurilor şi tirguşorelor, 
până la apropriere de dinsele într'o distanţă. de” două chilometre socotite de la barieră saii de la marginea fie-căruţ. Na 

> La distanțele mai apropiate, precum şi în întrul barierilor sai a mărginilor unui oraș, tirg, sait tirguşor, pământul se va preţelui “dupe valuarea, ce ar. resulta, din împrejurările locale; a 
„= Art, 13. Maşinile, materiale, materiile brute saii manufacturate, şi în genere, tâte obiectele necesarii: pentru înfiinţarea și esploatarea 

drumului  ferat, vor fi scutite de drepturile de vamă la intrarea lor . 
în Ț6ră, în tot timpul construcțiunei și până în un termen de cincy- 
“spre-dece'' ani, socotiți: de a termenul ficsat pentru perfecta: săvirşi= “re a liniilor concedate. :  :. - ... :... Se si Lai
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1 “:5De acâstă scutință se vor . bucura concesionarii în „termenul 

citat mal sus, și 'la : esportarea mașinelor, care vor fi fost aduse 

pentru construirea drumului ferat. Pe e | 

- : * Art, 14, Tâte contractele și actele “de orice natură. privitâre 

către înființarea drumului ferat, către cumpărarea de pământuri şi 

materiale, și în genere tâte trasacţiile pentru construirea și esploa- 

tarea drumului ferat, acţiile, cuponurile și obligaţiile manate de la 

concesionari, vor fi scutite de ori-ce: drepturi de, timbru şi de în- 

registrare, în tot timpul concesiunei ; sunt escentate numai casurile 

în care ar veni a resulta, din aceste acte, o acţiune judiciară, con- 

cesionarii “fiind atunci supuși a acuita drepturile de înregistrare, de 

timbru şi altele prev&dute prin lege... : aa 

> Axt, 15. Drumul ferat va fi scatit de. imposite directe în tot 

timpul concesiuni, depedințele lut vor fi scutite de imposite pân 

în termen de cinci-spre=gece ani, socotiți de la diiia ficsată pentru 

perfecta siăvirșire și punerea în cireulațiune a linielor concedate. 

îi Art,"16. Statul garanteză. concesionarilor, pentru -t6tă durată 

concesiunci, și pentru resolul concedat, un venit curat anual de 

ştse la sută, (scădlându-se cheltuelele, de. esploatare şi de adminis- 

trație) pentru capitalul și tote sumele efective realisate și între- 

Duinţate “de către “concesionarii în construcţia - drumului de fer, a- 

dică: pentru studii și cheltuetă'* preliminare. pentru  cumpărătârea 

pământului, construcțiunea drumului „de ter,, pentru cumpărarea tu- 

tulor materialelor și mașinelor necesari la. construcție și la esploa- 

tare, pentru cheltueli de aduninistrație, şi în fine pentru interesul 

'capitalului: pe timpul: construcțiuncă până la epoca când va începe 

garantarea, A pi 

si. „Acestă garantare a venitului. curat de. 6 la Wo,.se va acordă 

concesionarilor în secțiuni, adică: diu minutul când fie-care, secți- 

une se va pune în esploatație şi câud venitul. curat anual nu va 

ajunge la țifra de șese. la. . . 

„+ "Se “înţelege -că- venitul şi: garantarea se va socoti treptat pe 

ună, sâi- mai multe secțiuni terminate astfel, în cât tite secțiuneie 

'și“resoul întreg, să se considere în totul.. o 

“5 Câud în virtutea aceste! clause concesionarii ar uvea dreptul, 

“din causa reajungerei venitului drumului ferat, de a, reclama plata 

-parțială sai integrală a o unităței garantate, Guvernul va efectua a- 

“câstă plată în monedă de aur sci argint. până în termen de. trei 

vuni, începătsrie de la publicarea socotelelor esploatațiunei aprobate 

:de Comisarul Guvernului. . - Sa 

Aceste socoteli se vot incheca în fie-care semestru; verificarea 

şi aprobarea lor de “câtre Cowisarul Guvernului, se va, face până 

“în termen de o luni după espivarea fie-căruia semestru. 

"2 Sumele ee Guvernul va plăti concesionarilor în virtutea aces- 

“tei garanţii, vor îi considerate ca avanstui, pe care concesionarii 

-sor fi datori a le inapoca Statului impreună cu procentul lor de 

-patru la'%, pe an, îndată ce venitul anual ul drumului ferat va tre- 
Lai . ITI - .. x A . 4. iTă 

ce peste anuitatea garantată de șese la sută, ori în co.an sar înfă- 

1
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gisa un asemine venit și inainte de a 'se preleva, ori ce eccedent în 
folosul întreprinderei, Ra DD Pa 

Dacă la espirarea concesiunei, concesionarii ar rămânea da- 

tori către Stat din sumele avansate de acesta, în virtutea garanţici 

de mai sus, Statul se va despăgubi prin scădere din suma ceva da- 

tori concesionarilor pentru cumpărarea materialului de” esploata- 

țiune, dacă va, avea loc acesta conform articolului următor, „ 

Art. 17. La epoca fiesată pentru espirarea concesiunci și prin 

singurul fact al acelei espiriări, Statul va înlocui pe concesionari 
în proprietatea pământurilor și a locurilor ce constitue drumul ferat 
şi dependințele lui, şi va intra de îndată în stăpînirea drumului, a 
tutulor dependințelor şi a tutulor reniturilor lui.- pat 

Concesionarii vor fi datori a preda în bună stare de întreți- 
mere” drumul ferat, Icrările și dependințele lui, precum : garele, lo- 

curile de încărcare, și descărcare, staţiunele cu tâte dependințele. lor. 
biurourile, casele de cantonieri şi păzitori, mașinele ficse, și în genere, 
tâte obiectele mmişcitore ce rar avea specială și deosebită destinaţiune, 
numai pentru serviciul transporturilor. a 
“În ccă de pe urmă ciuci âni, ce vor preceda, termenul conce- 

siunei, Guvernul va avea dreptul de a împlini veniturile drumului 
ferat şi de a le întrebuința întru restabilirea în bună stare a dru- 
mului și + tutulor dependințelor lui, dacă concesionarii war lua tote, 
măsurele pentu întrega şi  desăvîrșita îndeplinire a . acestei îmda- 

torii. : Ia pa 

Cât pentru lucrurile mișcătâre, precun: maşini, locomotive, va- 
gâne, trăsuri de tot felul, cară, materiale, combustibile, şi aprovi- 

sionări de tot felul şi obiectele mişcătâre necoprinse în enumera: 
țiunea de mat sus, aceste rămân 'proprietate a concesionarilor, și 
concesionarul va avea dreptul de a cere ca Statul să le ia cu un. 

“preţ ce se va otări prin esperți; asemine şi Statul va avea, dreptul 
de a cere'ca concesionarul st i le dea cu un asemine preț. 

Statul ânsă nu va fi obligat a lua mai multe aprovisionări de 
cât acele necesarii drumului ferat pe un timp de ș6se. luni. 

Concesionarii vor rămânea proprietari ai construcțiunelor spe- 
ciale, precum: cuptâre de coke, versatorii, fabrici de maşini şi alte 
stabilimente ce le av fi: înființat şi care mar îi considerate ca, fă- 
când parte din dependințele drumului ferat. Da 
„Avt 18. Un regulament de administrațiune publică va deter- 

„mina formele dupe care concesionarii vor fi datori a. justifica, în 
privirea Statului şi sub controlul administrațiunei superire, despre 
cheltuclele anuale de întreținere și esploatare precum și despre ve- 
niturile drumului ferat. - Se aa 
„81. În cheltuelele annale de întreţinere şi esploatare "se. vor 

coprimde: . a Na 

a) T6te cheltuelele ee concesionarii vor face pentru rapatar 
țiunile ordinare şi estraordinare pentru întreținerea drumului... - ...; 

b;) Cheltuelele de esploatarea, de administrarea și de priveghe- 

rea drumului. . ii
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PC. Cheltuelele: de întreținere şi esploatare a pro roprietţitor ne- 
mișcătâre dobindite de concesionari pentru. serviciul drumului de 
fer şi neintrebuinţate în acâsta până la vindarea saii înepoerea lor 
către „proprietarii. primitivi, conform disposiţiunelor ce se vor coprin- 
de în legea de espropriare pentru cause de utilitate publică. 

„__$ 2. Nu se vor coprinde în cheltuelele anuale de întreţinere și 
esploatare cheltuelele pentru esploatarea minelor și carierelor, pre- 

„cum şi cheituelele care par servi i dadreptul, întra esploatarea dru: 
„mului. - . 

$ 3. În veniturile anuale se vor coprinde tâte veniturile or- 
dinare şi estraordinare de ori-ce: natură primite -de  concesionari 
şi provenite atât din esploatarea drumului șa dependințelor lui, cât 
şi din serviciile accesorii ale transportului, precum și di esploa- 
area proprietăților nemișcătâre reîntrebuințate în serviciul drumu- 
lui ferat până 1a vingarea sai napoerea lor câtre proprietarii” pri- 
mitivi. 
„84. Nu-se' vor socoti în venitunle anuale, acele provenite de 
la esploatarea minelor, minierelor şi a carierelor, + 
“Art, 19,. Concesionarii vor avea facultatea (deosebit de capi- 
talul necesari pentru construcțiunea drumului de fer) de a adăoga 
capitalul emis prin acțiuni și de a dispune de acele sume care se 
vor.-socoti neceşarii pentru cumpărător a, bail. sei stabilirea spe- 
cială de mine,- miniere, usine şi fabrice” de tot felui în România, 
sai chiar în localitățile învecinate din Banat și Transilvania. - 
"Be înţelege că Guvernul nu garantează nici un venit pentru 

partea capitalului: realisat, și întrebuințat în întreprinderile . menţio- 
„mate aici. 

Art. 20, La cas de stuicăciună causate în Iucrănle și în mate- 
rialul drumului ferât, prin resbel, revoluțiune saii tulburăzi, Guver-. 
nul va regula, despăgubirile ce vor fi a se acorda concesionarilor. 

Art. 21. Guvernul va acorda concesionarilor fst sprijini] şi 
protecțiunea întru construirea și esploatarea drumului ferat. 

- Art. 22. Concesionarii sunt obligați a întreține pururea în star 
bună de oana în tot timpul concesiunei, tâte drumurile ferate 
cele sunt concedate, în mod ca, circularea să fiă pururea inlesnici6să 
şi sigură și vor pune midlce de esploatare în stare de a respunde 
la tâte nevoele circulațiunei publice. 

Statul are pururea dreptul de a verifica starea drumurilor şi 
„a dependințelor lor, de câtre unul saii' mai mnlţi comisari rinduiți 
de. Administraţie (Guvern). 
"Art, 23. Guvernul va regula priu înțelegere cu concesionarii 

esereițiului dreptul de priveghere al Statului. asupra drumurilor fe 
rate. 

> “Art, 24, Statul nu va concede alte linii de. dramunii ferate pa- 
ralele cu acele ce facu obiectul concesiuni de facii, care ar deservi 
aceleaşi localităţi; își reservă ânsă dreptul de a conceda ramuri sa 
prelungiri ale drumurilor coprinse în concesiunea de facă sail şi alte 
drumuti ferate ce ar deservi alte localităţi.
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At. 95. Contestaţiunele ce :star riăica între “concesionari și 
Admiriistraţiune in obiectul esecutărei și a interpretărei clauselor 
legei de facă şi: din. cactul de însărcinii, se -vor judeca în lipsa u- 
nui: Consilii: de Stat, de câtre Înalta Curte de Justiţie și Casaţiune, 

Concesionarii nu se vor putea nică odată folosi: de jurisdicţi- - 
unea, Străină în 'tâte' contestațiunile lor cu Administrațiunea ere 
în privința acestei concesiuni. . i3ă 

ITI aa 

REGULAMENT 
Ca . ÎN 

pentru orgaiisarea Corpului de Ingineri civili). 

TITLUL 1. | . De , ă i 

Orgunisaţia Serviciului. 

| CAPITUL 1 m sti, 

Impărțirea Serviciului. 

i". Art. 1. Lucrările publice suntii tote lucrările ce ai de scopii 
construcția și întreținerea căilor de comunicaţie, deschiderea. și îm- - 
bunătățirea, navigației și a plutirei riurilor și a .canalurilor; măsu- 
rele de asignrare în contra, înundațiilor, vegularea şi curățirea ape- 
lorii neplutitâre,vegularea orașelor. şi alimentarea, lor cu apă: 

-. Art, 2. Serviciul lucrărilor publice se înparte în: - 2 
„+ Servicii, odinar sait permanent... AIE pi 

IE Servicii estraodinâr sati. esentual i 
1 - Servicii detașat, 

Art. 3 Serviciul ordinar sali permanent coprinde osecutarea 
şi întreţinerea lucrărilor, publice ordinare, . 

At d. Serviciul estraordinar cuprinde esecutarea şi “intreţi- 
nerea, lucrărilor estraordinare precum: căi ferate, canaluri, porturi, 
mine etc. i 

- Personalul însărcinat cu. asemenea Inerări, reintră în cadrulii 
serviciului ordinar, dupe. săvirşirea lor. . iai 

Art. 5. Serviciul detaşat coprinde -tâte acele servicii care, de 
şi nu sunt retribuate din budgetul. lucrărilor publice, ' totuși ele se 

fac sub direcţia şi privegherea “agenţilor. Ministeriului Lucrărilor 
Publice; personalul acestor servicii este retribuat pe toti timpulii 
cât se“ afli detașat, din fondurile destinate: pentru acele servicii. E 
reintră în cadrele s evviciului ordinar, îndată ce încetesă de a î de- 
tașatil, 

: Servicii de : asemenea natură sunt mai cu semă:: i 
Regularea, și paveluirea oraşelor principale, precum şi alimen- 

tarea. lor cu apă, care urmeză. a se face îu conta budeetel OT mMu- 
nicipale a acelor orașe. 
1) Sanctțiiouată cu decretul No. 629, din anul 1862... i N
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i. Se consideră ca făcând parte din serviciul detaşat, Inginerii a- 
taşați provisorii: ca directori. profesorii și 'repetitorii la sc6lelespe- 
ciale de inginerie, și care sunt retribuați, asupra fondurilor desti- 
nate pentru acele aședăminte. Asemenea sunt considerați ca făcând 
parte din serviciul detașat şi arhitecţii atașați pe lingă osebitele - 
Departamente pentru îndeplinirea serviciului: zidirelor publice atir- 
nate de ele. - E e 

CAPITUL II. 
| Jerarhia şi lefile. 

Art. 6. Agenţii însărcinați cu proectarea, esecutarea, întreţine- 
rea, şi administrarea lucrărilor publice, sunt Inginerii şi Conductorii, 

Art. 7. Gradele și Lefile Inginerilor şi a Conductorilor se sta- 
tornicesc precum urmâsă: ' 
  

  

  

    

    
  

  

          

Ș RETRIBUȚIUX. & NUMIREA GRADELOR. 
e Peiună 4 unuia. | Pe an. 

pe ÎNgine tn . 

1| Inspector general clasa, [....m.nene eee ezaee eee a nnnaee 3000] 36,000 

9 Di nenrancaa atatea lonenacazaa 2500| 30,000 
3 Inginer şef clasa Î...e emana ceneeeeee eaeaaaaaae 2000 24,000 

4 — — ineaca ineaca aes+.[800] 21,800 
- ” n. . | . 

5|  — — ordinar de clasa [........ nana nnae+ [1500 18,000 “ 

6 — — de Clasa ÎLumueaeaeececeece, 1250 15,000 
A treia parte din tote letile se va considera ca diurnă. 

A N . | RETRIBU'ȚIUN, S NUMIREA GRADELOR.. 
2 ” . . . . . IPelană p 

- , ” . |unuia. o an. 

-] 7| Ingineri: ordinari clasa JIL............. ao nneeeeanaerana 1000! 12,000 

18|. Elevi Ingineri... aaa mere taanna anna 500 „6000 
| Conductori.  :  - i 

1| Conductori clasa Tuca neeeeneee aaa e mennasanaesasii 800| 9600, 

2 — — camee mansa pe eananenenesessali 600! 7200; 

3 — = ÎN eeaa neoane aveau 500| . 6000! .    
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„Art. 8: Lefile'sus arătate se daii. Ingirierilor şi Conductori-: 
lor potrivit cu gradele și clasele ce port,: ori: care ar fi funcţiunele 
ce îndeplinesc. o . " 
„Gradele se vor' confera, numai asupra constatării meritelor fie- 
căruia de către Consiliul tecnic, | i 

Art. 9. Pe lingă lefile sus arătate vor inai priimi: | 
"1. Cuvenitele despăgubiri ce se vor statornitci pentru Închiri- 

erea şi cheltueala biurouluj, în proporțiune cu strictul necesar și cu 
îndatorirele fie-căruia. ” î ara 
„î.. 2. O indemnisațiune. pentru Cheltucala drumurilor ce se va do- 

vedi că aii făcutii Inspectorii în ori ce inspecțiune: iar Inginerii nu- mal în lucrările acele care vor fi afară din circonscripţiunea. lor. 
3 Prin îngrijirea Ministeriului se va statornici un tarif de ră- splătire, ce la unele casuri sar găsi cu cale a sc face Inginerilor 

pentru deosebite servicii la care ar fi rnduiți în interesul comune- „lor, a societăților, saii îi interesul lămurirel proceselor dintre fețe private, şi care nu ar face parte din îndatorirele lor, 

CAPITUL II: 
Cadrele Serviciilor. 

„Art, 10. Cadrele corpului Inginerilor lucrărilor publice sunt 
umătârele: : . . Mi 

Cadrul serviciului ordinar saiă permament, -: 
Cadrul serviciului estraordiuar, -. » 
Cadrul serviciului detașat 
Cadrul neactivității, . 
Art, “11. Câdrul serviciului ordinar. a 

„$ 1. Teritoriul întregci "Țări, s6 împarte, în privirea, serviciu- 
lui ordinar, sait permament al Lucrărilor publice, în 12 circonserip- 

“țiuni de două clase, socotite după însemnătatea lucrărilor din ele 
Lucrările permanente din fie-care circouscripțiune se vor di- 

rigea de un şef Inginer de aceiași clase ca si circonscripțiunea; iar 
pen& la ocuparea tutulor posturilor de şef de circonseripțiune cu. Ingineri de gradul de Inginerii şef, se vor putea ocupa provisoriii. și 
cu grade de ingineri ordinari. | 

$ 2. Pentru inspectarea și controlarea lucrărilor din tote cir- conscripțiunile se statornicesce un servicii 'de inispecțiune compus din Tnspectori generali de două clase, a cărora, număr va fi pro- porționa! cu desvilirea lucrărilor, neputând ânsă nici odiniâră co- 
virși numărul de cinci, din carii.: unul inspector. general de, clasa “I-iu şi patru de a 2-a. a a i 

Inspectorii generali compun și Consiliul tecnic al Ministeriului. „_„$ 3 Inginerii șefi de circonscripțiune de clasa I sati a II, saă și chiar Inginerii ordinari, „carii. ar îndeplini provisoriii funcțiunea 
de. Inginerii şef de circonscr;pțiune, corespund d'a. dreptul cu. Minie 

W : i i ui



steriul Lucrkrilor. Publice și ci prefecții . din. circonseripțiunea lor 
în.tot ce privesce serviciul. a 

“ "Tâte cele-l-alte grade de Ingineri. şi: Conductoni, în privirea 

serviciului, corespund numai cu șefii de circonseripțiune de carii 
atirnă.. e A DEE i 
„8 4. Când serviciul . ordinar: diti”o circonscripțiune ar ajunge . 

la un mare grad de desvoltare, atunci Inginerul însărcinat. cu di- 

recțiunea superiGră. a serviciului va putea fi secondat de. câtre un 

Inginer ordinar în fie care district, având sub ordinele sale :aradele 

necesare de conductori pentru procctarea; esecutarea și întreține- 

rea tutulor lucrărilor. tă i i 

- Când ânsă, din. contra, serviciul ordinar din vre o circonsctrip- 

țiune' star mărgini, din oră-co causă, la o mică desvoltare, persona- 

“Vulii tecnic va fi redus numai la un Inginer şef sanii. și chiar la un 
Inginer ordinar de clasa I, îndeplinitor îndatorirelor de Inginer șef, - 

secondat 'de un număr. de CGonductori potrivit: cu trebuința.. 
Art 12, Cadrul serviciului estraordinar... . . a 

_Osebite cadre de personal tecnic se vor putea statornici pen- - 

tru următârele servicii estraordipare: : 

- a) Căile ferate. | 
„B) Canalisarea riurilor principale. | 
_€) Deschiderea şi înbunătățirea porturilor. 

d) Esploatarea. minelor. - pi 

__ Personalul acestor servicii va putea fi compus din tote gra- 

dele- de Inginieri şi Conductori, cerute de trebuinţă, Mi 

“Art 13. Cadrele definitive a serviciurilor ordinare şi a celor 

estraordniare vor fi statornicite şi modificate la trebuință de Domn 

asupra, raportului. Ministrului Lucrărilor Publice îutomeiat pe o pre- 

alabilă încheiere a Consiliului de Miniştri şi în. mărginirea: sumelor 

alocate prin. budpet pentru fie-care .din acele servicii. 
„Art, 14. Cadrul serviciului detașat se statornicesce de Ministrul 

Lucrărilor Publice în urmarea, trebuințelor şi a cererilor osebitelor 
Ministerii, în disposiţia cărora aii a se da tuncționarii tecnici tre- 

buitori la; asemine servicii. . a : 

Art.'15. Cadrul neactivității va cuprinde pe toţi Inginerii e-. 
şii. din activitate, conform disposiţiilor Regulamentului de facă. 

a OAPITUL IV, 

. Funcţiile Inginevilor și Conductorilor. 

_- .Axt.'16, Inspectorii suntii însărcinați a cerceta tâte. lucrările 
încredințate Inginerilor, nu numai acele teenice dar și acele finan- 

_ciară și administrative, dacă ele sunt în. condiţiile . cerute de lege, 

instrucții. şi. contracte. Si 
;--: Inspectorii sunt datori ca prin raporturile lor de inspecţie să 

dea, Ministeriului. Lucrărilor Publice şi opiniunea lor'motivată asupra 

inăsurilor ce ar fi de luat.
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Inspectorii . sunt părtași: respunderei- pentru “acele abateri a 
iginerilor, care, fiind comise imai înaintea, inspecției, -nu se vor fi - 
arătat-priri raportul de inspecție. . ee 
„De la. 1-iă Maiii până la finitul lui Octomvrii a fie-cărul an, 

Inspectorii -vor fi celegagi pe rînd în inspecții, iar de la 1-ii Oc- 
tomvriit: și. până la 1-iu Mai er-vor lucra “n Consilii; se înțelege. 
ănsă că și în timpul: inspecțiilor, Consiliul nu va putea remănea' 
fără cel “puţin un membru, afară de Președinte. şi de secretar, : 
„Inspectorii generali pe. lingă. îndatoririle de mai :Sus, “pot: fi 

delegați și în dirijarea studiilor de proicete: sai alte lucrări impor- 
tate, dupe înadins ordin al Ministeriului. e a - 

Art, 17; Sefii-Ingineri. ai circonscripțiilor. sunt însărcinați cu. 
serviciul lucrărilor publice ordinare din tâtă întinderea circonscrip- 
ției lor, dupe ordinile directe şi instrucțiile. Ministeriului Lucrărilor 
ublice. o | | a 

Art. 18 'Inginerii ordinari” și conductorii de tâte clasele, pre- 
cum și elevii Ingineri, esecută tote Inerările serviciului sub direc-, 
ţia Șef-Inginerului de cari ei depind. . A Ra 

| Art. 19. Reglemente ulteiicre vor determina esereițiul: func- 
ţiilor şi îndatorirelor osebitelor grade de Ingineri şi. Conductori, în 
pregătirea și esecutarea proiectelor, în privegherea,. întreţinerei lu- 
crărilor şi în comptabilitutea acestui ram de Administraţiune.:. - ':+ 

TITLUL DI... 
| Consiliul Lucrărilor Pablice. . .. 

. . .. - e . ou i 

„Art. 20. Coosiliul lucrărilor publice se compune din următorii 
membi: ÎN N 

: 1 Inspector general de clasa l-iii. a a 
„4 Inspectori' generali de.clasa a Il. 

1 Șef Inginer de clasa, I saii a doua, însărcinat cu funcțiunea 
statornică de Secretar Consiliului. SI aa 

»” Pe lingă aceştia vor lua parte la Consilii -și Inginerii-şefi de. 
circonscripție, când, pentru anume cuestie, -vor fi chemaţi prin;or- 
din al Ministrului, sai când să tratâză în Consiliii proecte impor- 
tante propuse de e. .. DI Sa 

“Consiliul va -fi presidat de Inspectorul general clasa I, iar: în 
lipsa acestuia: de cel mai vechii în arad dintre Inspectorii generali 
aflători în Consilii. | ei 

| Art. 21. Când cuestiile supuse . cercetărei Consiliului vor fi 
“privitOre asupra didirilor publice, pe lîngă membrii ordinară numi- 
-ți în artii.precedent,:se vor “convoca și unul saii.doi din arhitecții 
superiori ai Statului. e NI 

-* Asemenea în cas când cuestiile supuse Consilului arti pri- 
vitâre asupra minelor, pe lingă membrii ordinari ai Consiliului, se 
vor mal convoca şi unul sati doi. din Inginerii superiori: de mine a- 
flători în serviciul activ.- e cati ape hd si”
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„Art, 22. Consiliul este permanent și se întrunește în tâte di- 
lele în localul destinat pentru aceasta la Minister. Consiliul nu esa- 
mină și nu'şi dă o sa opiniune de cât asupra cuestiilor- ce'i sunt, 
recomandate de Ministru. | . 

" Art: 23. Secretarul care este tot odată şi membru al Consi- 
liului, îngrijește pentru ţinerea în regulă a archivei planurilor și a 
biblioticei. a | E 

În lipsa complectului Consiliului, micele devize se vor putea 
aproba şi numai dupe cercetarea unui singur membru al Consiliu- 
lui şi a secretarului, - . 

| Admiterea şi inaintarea în corp. N 

“Art. 24... Nimeni nu va putea,fi admis la gradul de lugiuer 
ordinar. Qe clasa Ill-a afară de cei mai jos arătaţi. . | 

„1. Elevii Ingineri cari vor fi. săvirşit cursurile de Inginerie la 
se6lele speciale locale saii din străinătate, şi vor fi îndeplinit cel 
puţin doi ani în serviciul activ cu gradul de. ele Inginer. 

2. Conductorii de clasa I carii vor îndeplini condiţiile de ad- 
misibilitate și vor trece esaminele ce se vor statornici de Ministru 
pentr acâsta. | 

„Pentru a se asigura cariera de Inginer atit elevilor Ingineri 
cât şi Conductorilor, se statorniceşte ca din totalul locurilor vacani- 

“te de agineri clasa III, 27, să se dea elevilor, iar restul de una 

treime Conductorilor carii vor îndeplini condiţiile prescrise în a- 
cost articol. a - i 

La cas când, saii Conductorii, sait. elevii ce ar fi dobindit! 
driturile de înaintarea prescrisă mai sus, ar fi mai numeroşi de cât 
posturile vacante reservate lor, atunci alegerea se .va face prin con- 
curs pentru fie-care în parte. RE | 

_* Art, 25, Niminea nu va fi înaintat dintrun grad de luginer 
intaltul, pină la cel de Şef-Inginer clasa I, fără a fi îndeplinit cel 
puțin doi ani de serviciii activ în gradul imediat precedent. 
* Nimenea nu va putea fi înaintat la gradul de Inspector: ge- ' 
neral de clasa Il-a şi de la o clasă de Inspector la alta, fără a fi 
îndeplinit cel puţin trei ani de serviciii activ în gradul precedent. 
1." “Art, 96. Numirea şi inaintarea, în “gradele de Iugineri şi In- 
spectori, se face de către Domn, asupra raportului Ministrului Lucră- 
rilor Publice în -urmavea constatiirei Consiliului tecnic a meritelor 
fie- căruia, conform 'art.' 8. aa i 
Art. 27. Niminea nu pste fi admis la gradul de Conductor cla- 

„sa, III, de cât dupe săvîrşirea esamenilor şi îndeplinirea condițiilor 
ce se vor statornici întru acesta de către Minister. 
". Nimenea nu pâte fi inaintat da la un grad la alt grad de 

Conductor, fără a; îi îndeplinit cel. puţin doi ani de serviciu activ 
în gradul imediat precedent. - a
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Numirea şi înaintârea în gradele de Conductor se face. de că- 
tre. Ministerul Lucrărilor Publice (art. 8). i 

TITLUL IV. 

Positii deverse ale Inginerilor şi ale Conductorilor, consediul, sco- 
a „terea din cadre. - 

CAPITUL 1. 

Posiţii diverse a Inginerilor și Conductorilur. 

Art. 28, Posiţiile diverse a Inginerilor și a Conductorilor lu- 
crărilor publice sunt următorele: a . 

". Disponibilitatea. 
"1 Suspendarea. = i 
Art.. 29. Posiţia: de activitate cuprinde pe . toți! Inginerii şi 

Conductorii aflători în serviciile ordinare, cstraordinare și detașate. 
Iuginerii și Conductarii în activitate, ai drept la 16fă și des- 

păgubirile stratornicite prin regulamentul de facă, pentru gradale şi 
funcţiile ce ocupă. | | pe 

” Art. 30. Posiţia de disponibilitate, cuprinde pe toți Inginerii şi 
Conductorii ce sunt lăsați vremelnic fără funcție din mărginirea 
serviciului saii din causă de infirmități constatate, care iar împedi- 
ca, pentru un tiinp mai îndelungat de câţ trei luni, a'și îndeplini 
serviciul. - e ae 

--- Inginerii şi Conductorii în disponibilitate mai drept Ja I6fă, 
„€ă păstresă dritul de a 'reintra în activitate. i 

Posiţia. de disponibilitate se pronunță de Domu asupra rapor= 
tului Ministrului Lucrărilor” Publice. ae IE 

Art. 31. Suspendarea, funcției este pronunțată de Ministru ca 
mâsură disciplinară; ea, nu pote.trece peste şâse luni. 

Inginerii şi Conductorii suspendați, pierd 16fa și ori ce des: 
păgubire pe tot timpul suspendării. 

„e CAPITUL IL. 

o ! Congedil. SI ă | | 

Ant. 32. Fie-care Inginer saii Condtctor are dreptul de o lu- 
nă de congediii pe an; acest congediii pâte fi prelungit pînă la trei 
“luni pentru motibe valabile, insă fără 16fă pentru tot timpul ce ar 
trece peste o lună. | . DRE 

__* Congediul se acordă, de Ministru, însă cererea de. congediii 
din partea Inspectorilor şi a Inginerilor şefi, se adreseză d'a drep- 
tul, iar, din partea, Inginerilor. subalterni şi a Coniuctorului sc a- 
“dres6dă prin mijlocirea șefilor de la care atirnă. Da o 

Inginerii șefi pot. acorda d'adreptul:, subalternilor atirnați. de 
i a i e
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ei, învoiri, pe 'an; pentuu fie-care, pină la dece gile incuinosciințând 

de îndată pe Minister. aa Sa 
Art. 33. Inginerii. -saii: Conductorii care nu se întorc la tim- 

“pul prescris din congediile sait învoirile ce li se acordă, pierd l€fa 

pe tot timpul absenței; socotită din diita începerei, congediului sai . 

_ învoirei, fără prejudețiul de penalitate disciplinară. ce' şar atrage. 

Inginerii saii Conductorii care întîrdie mai mult de două 

luni peste. espirarea congediului, pot fi puși în disponibilitate: con- 

form Art. 30 a e 

pp 

se OAPITUL IL oc 

a |  Sodterea din Cadre. 

Art. 34. Scâterea din: cadre se face prin. urmitârele moduri: 

Depărtare, 
„... Demisronare bună. voe. 

Rinduire în pensie, NE . 

„Art, 35. Depărtarea Inginerilor se*face de Domn asupra rapor- 

tului Ministrului. O. a E 
1... Când depărtarea este motivată din, abateri vătămătore intere- 

“selor, Statului, ea trage cu sine perderea dritului de pensie, dupe 

cum prin legi se va prevede. Conductorii sunt depărți de Minis- 

tru &supra raportului motivat a Şefi-Inginerilor:de la. care atirnă, 

saii dupe o cercetare, dacă Ministrul va găsi de cuviință a face. 

„Art 86, Acordarea: demisiei Inginerilor se face de. Domn 

supra raportului Ministrului Lucrărilor Publice... MR 

i Ei păstreză dritul de 'pensie” căștigat prin servicii, şi pot ce- 

re reguiarea e€i la timpul cuvenit conform legii în acâsta. -: ...: 

e TITLUL Ve 

Osebite disposiţil. 

Art. 37. Toţi. Inginerii sunt. datoriţi la intrarea, în servicii a 

depune următorul jurămint: a NE 

“aur. în numele lui Dumnedeii că voii servi cu credință şi 

dimnitate, împlinindu-mi cu esactitate datoriele ce'mi impun legile 

-şi regulamentele în vig6rt. — Da do 

- „Jur credință. Patriei şi Domnitoriuluib ... ;.; i 

 Art.: 38. Inginerii şi Conductorit: datoresc sub ordinaţie și res- 
pect gradelor și claselor superidre. e 
„in cas când Inginerii însărcinați. cu aceiaşi funcţii ar. avea a- 

__celași grad: saii aceeași clase și nu-ar fi unul anume însemnat, de 

Ministru, cel mat vechii comandă. | Ra 

= Art, 39. Gradele pentru nesubordonaţie saii neesactitate în ser- 

vicii, sunt reprimandate,. pentru ântâia Gră, prin otărinl Miuisteriale. 

Culpabilităţile de negligență sau de insubordinație în servicii, -
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pot fi pedepsite prin suspendare de. la 1—6 luni conform : Art. 31 de mai sus.. pp a Sa 
În călcările şi abaterile de la, datorii prin care sar 'compro- mite serviciul saii. fondurile Stâtului, oră ondrea corpului, sunt pe- depsite prin depirtarea, din serviciii conform Art. '35 de aice, fără prejudițiul acției. publice, și a respunderii materiale. pentru pagu- bile ce s'ar causa prin acele încălcări. | MR “Art, 40. Este proprit Inginerilor şi Conductorilor a. luca an-, reprise de lucrări publice divect Sail indirect, precum nici a fi intere= „Sanți în ori ce chip în asociații de asemenea lucrări; Acel care Sar descoperi cu. asemenea urmare vor fi considerați ca demisionari, fără prejudițiul de urmările acţii ce ar. putea a li se intenta. 

    

„REGULAMENT 
special subt numirea de jurnalul consiliului! prin care 'se re- -gui6ză contabilitatea lucrărilor publice ete 3)! 

TOOL 
“Despre credite şi intrebainţarea lori. . 

"GAPULL, 

o Deschiderea creditelor și repartiția lor. 
a - Boăgetul, 

Art. 1. Budgelul Ministeriului Agriculturei, Comerciului şi al Lu- crărilor publice se statornicesce în fie-care anii prin legea” anuală a Financelor, prin care se deschide Ministeriului Agriculturei, Comer- ciului și al Lucrărilor. publice creditele necesare spre. acoperirea cheltuelelor prevădute în fie-care esersiciii (Art, 10. R.F) . .» 
Creditele deschise peutru nu eserciţiii nu pot A întrebuințate Ja cheltuelele altui Da : a, eserciţiă, : ti 

Art.. 2. Creditele deschise Ministeriulut Agriculturei, Coinereiu- lui și Lucrărilor publice prin budgetii pentru cheltuelele unui: eser- cițiii nu pot fi întrebuințate în plata cheltuelelor făcute în alt esercițiii. (Art. 26.BR.F) ie ti | E „> Se consideră 'că făcând parte dintr'un' esercițiii, tâte serviciile “îndeplinite și tâte drepturile căștigate în cuvsul acelor 12 luni. ale a- nului care dă numirea sa esercițiului; se consideră ca drepturi că- ştigate acelea care decurgii din lucrări efectuate. . ... i: 

  

1) Bancţionații cu decretul No..19 din anul 1862, :.: i: ii
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= Cu tâte acestea, desăvârşirea lucrărilor ce” nu “sar fi pututi 

face până la finele anului I, se toleresi a se face în limitele cre- 

ditelor deschise până lă 1-ii Marti anul al doilea, însă: numai 

după înnadinsii declaraţie a ordonatorului arătând motivele acestui 

cadlii escepționată ($ 1 Art. 4. R. Tr.) 

ÎN | Mărginirea eserciţiului. 

Amt, 3, Cele-lalte operații, pentru plată care urmâsă după con- 

* statavea cheltuelelor și,care sunţ relative la licuidare, ordenanțare şi 

mandatare Și plată, poti să se prelungescă în :cursul anului al 2-lea 

4 esersiciului, până la 30 Septembrii.-($ 2. At. 4. BE) 

Specialitatea creditelorii pe articole, 

| “Art. 4. Budgetul Ministeriului Agriculturei, Comerciului și al Lu- 

crărilor publice, se împarte în două secții, una pentru. serviciul or- 

dinar de lucrări de întreţinere, .ficute din nuoii și de întreţinezi 

simple, și alta pentru lucrări estraordinare de creaţie; fie-care sec- 

ţie se sub imparte în capitole, paragrafe și articole; (Art. 27. R. F.) 

creditele deschise prin budeetii pentru un articolă nu poti fi apli- 

cate Ja articole. (Art. 28. BF.) ai o 

Mărginirea cheliueieloră pe articole. 

Art, 5. Ministrul mu pote, sub a sa respundere cheltui în 

contul unui credit peste sumnele ce. îi sunt alocate prin budgetit 

(Art, 12. R.I) ! 

Art, 6. Ministrul nu pote spori prin nici un chipii, suma cre- 

ditelor ce'i sunt deschise pentru cheltuelele Departamentului săi 

(Art. 15.$ 1. D.:F). T6te sumele că ar proveni din: vendare de mo- 

Dile, de înapocrea sumelor ce sar fi avansat mai mult, sait din ori 

ce alte resurse, se vasă, la tesaurul public, conform art. 45, 46 şi 

41: din acest Reglement ($ 3. At. 15. RF) 

DE Avis luarii, 

„Arte 7. Cu dece dile mai "nainte de finele; fie-cărica luni, Mi- 

nisteriul Agriculturei, Comerciului și Lucrărilor publice adresesă celui 

de Finance o stare de cheltueli ce va avea a face în cursul lunci 

următâre pe la osebitele casierii din țeră ; rămășițile neîntrebuințate 

din sumele prevădute pe o lună sunt socotite în contul aceluâși ar- 

ticol şi la aceâși. casierie pe luna următâre. (Art. 30. R. F.). 

Anularea. creditelorii neîntrebuințate. 

At. 8. Creditele saii porţiile de credite ce nu s'ait putut întrebuința 

de către. Ministeriii până la 30 Spetembriii anu al doilea a fie-cărui 

esercițiii conformii Art. 2. și 3 de mal sus, se anulesă de compta- 

 bilitatea Ministeriului Agriculturei, Comerciului şi Lucrărilor publice 

(Art. 69. R. F.) - | ” , ” E: 

Art. 9. Creditele deschise pe articolii din: budget se sub îm= 

“partii de Minister între osebitele lucrări coprinse în acest. articol,
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„aa Creditele suplementari şi estraordinare, aaa 
„„ Art, 10. Creditele suplementari și estraordinare se deschid 

Ministeriului, conformnii Art. 18 şi 25 din Reglementul Financelor. 

| CAPU II. 

„Delegația creditelorii. 

, -: Ordonanţeri secondare, A NI - 
„Art, 11. Foncţionarii Statului. pe care. Ministeriul împuternice- 

şle a emite. mandate în comptul unui. creditii deschisi, se numeseit 
“ordonatoni secondari. (Art. 46. PF). 

„„.„ Ordonatori secondari ai Ministeriului Agriculture, Comerciului 
şi al Lucrărilor Publice, sunt Prefecţii, Inginerii șefi de circonscripții. 

a ii Ordonanţe de delegaţie, . | a 
Art. 12, Actele prin care Ministeriul Agriculturei, Comerciului 

şi Lucrărilor Publice, împuterniceşte pe un Prefect saii Inginerii șef, 
a emite mandate de plată în :contul unui creditii deschisă, se nu- 
mescii ordonanțe de delegaţie. PI e ;» Ordonanţele de delegaţie suntu conformă modelului. N. 1.. - 

i Destinaţiea ordonanţel orii de delegaţie. a 
„„Art. 18. Ordonanţele de delegaţie șe adresegdă Ministeriului de 

Finance care. singur dă ordine pentru recundscerea ordonanțelor se- 
condâri și plata mandatelorii ce că ar emite în contul acelorit de- 

„ LeSaţii (Art 47 RP 
za „Ordonanţele de delegaţie sunt subscrise de însuși Ministru sati 
de Ministru ce ?i îndeplinește funcţiile ad-interim: În ordonanţele 
de delegaţie trebue -să se arate creditul în contul cărma. sunt a se 
face plățile. (Art. 49, B..F.). ae Daia Pasii 

Bi Estraet. | 
r : , « - , . ae 
pp 

ÎN a 1 N i EREI pia 

„Art. 14. Când; prin aceeași ordonanță de delegație se împuter- 
nicescii mai mulţi. ordonatori secondari a emite mandate către 9- 
sebiţi Casieri, atunci ordonanța trebue să - fie însoţită de estracte 
certificate din: acea ordonanță, conforinit modelului No..2, care se 
trimite de Tesaur osebițilorii plătitori -spre-a le ţine locii de ordonanţe. 

| | a Aisea : 
2p Art. 15. Odată cu trimiterea. ordonanţei de delegaţia Mi- 
nisteriului, de Finance si adresede și ordonatorilorii secondari res- 
pectivi un avisii, conformii modelului N. 3, și 4, pentru ale. face. cu- 
noscut semnele ce-i stai delegatii. (Art. 50, RF ce 
IE 5  Cumnlarei credetâlorii de delegaţie. Ea - ă 

tz sa Art: 16: Creditele de delegaţie suecesive dezehise aceşti or- 
donatorii ;secondarii.: în comptulii acelnâşii Articol. din același eser- 

16
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ciciii, se adaogă unele la altele, pentru a, nu alcătui de câtii unii 

singuri creditii, pentru fie-care Articol. o 

Specialitatea credetelorii de delegaţie. 

Art. 17. Creditele de delegație. fiind deschise ordonatorilori . 

secondari, pentru un anume articol, ei nu pot sub nici un cuvînt 

ale întrebuința în plată de ceneltueli din alti articoli. (Art 49. R. E.) 

De assemenea ordonatorii secondari nu pot întrece peste to- 

tala sumă a creditelorii ce Ii s'aii deschisi. (Art. 12, R. E) 

+ Art. 18, Succesorul unui ordonator secondar dispune de cre- 
ura 

- ditele de delegaţie ce ai fost deschise predecesorului săi, intocmai 

ca şi cândii acele credite ar fi fost deschise în. numele săi, pentru 

acestii motivii creditele de delegaţie vor coprinde pe lângă numele 

ordonatorului secondar, şi funcțiile ocupate de elli. a 

De asemenea și locuțiitoriă însărcinați vremehnicii de Ministru 

a îndeplini funcţiile vrunui ordonatorii secondari, dispunii, de cre- 

ditele deschise aceluia pe care îl inlocueşte. aa 

i, Mărginirea crediteloră de delegaţie în cursul eserciţiului. | , 

„Art. 19. Ordonanţele de delegație destinate a servi spre plata 

cheltuelelorii unui esercițiii, nu suntii valabile de câtii până la 30 

Septem., anul al doilea a esercițiului. După trecerea acestui ter- 

menii ordonanțele sait restul ordonanțelorii ce nu s'aii întrebuințat 

sunt anulate. (Art. 4. $. 2. R. F.). : a 

“Prin urmare de la 1 Octombriii anul al 2, ordonatorii secondari 

numai potii plăti nică o cheltuială în conta esercițiului precedent. 

At, 20. Ministeriul de Finance pâte ori când, dupe cererea Mi- 

nisteriului  Agriculturei, Comerciului și al Lucrărilor Publice, a pro- 

nuncia anularea unei ordonanţe saii a unei părți de ordonanțe de 

delegaţie ce s'aii fost, emisă. a E 

Inserierea acestei anulări în registrele corptabilității centrale a 

Ministeriului Agriculture, Comerciului şi al Lucrărilor Publice, se face 

numai dupe priimirea însciințărei de anulare de la Ministeriulii Fi- 

nancelor. 
ii 

CAPU II, | 

“ Qonstaturea. Licuidarea și plata cheltuelelorii. 

Constatarea cheltuelelorii. 

Art. -21. Nici o cheltuială nu pote fi plătită, fără a, fi mai în- 

tâit. constatată ; să esceptâsă, casurile arătate la Capii 1. Titlul al IL. din 

acâstă ordonanţă. (Art. 31. R. FE.) a ” 

Art, 22. Piesele justificătive formăluite sunt anecsate la or- 

donanța saii mandatul ce se emite apoi pentru plată. 

Aceste piese trebue să fie redactate în forma preserisă pentru 

fie-care natură de chieltueli; ele sunt specificate pentru fie-care 

casii în nomenclatura aneesată. la acâstă, ordonanță. (Art. 52.R. F.).
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. l.icuidarea, ” , : Art, 23. Piesele prin care se constată cheltusla, sunt aprobate de către ordonatori. 'I6te cheltuelele unui eserciții trebue. să fie - cuidate cel mult până la 30 Septembriii anul -al 2. (Art. 4. ŞI: i2 REF). A a ; Art. 24: Decisiunele de lichui darea cheltueleloru ce aii 'a se plăti în Capitală, se facit de Ministru şi se trimit la biuroulii com-! ptabilităţii din preună, cu piesele justificative, a . 
Decisiunele de lichuidarea, cheltuelelorii ce ai a se. plăti în: Districte, sunt făcute de Ministru sai de ordonatorii -secondari res-: pectivi. a | 

| Ordonanţarea. Aaa 
Art. 25. Nici o plată în contra creditelor Ministeriului Agricul-:" turei, Comerciului și al Lucrărilor Publice, nu pâte fi efectuată de cât în urmarea unul anume ordinii de plată, dat saii de însuși Mi-! nistru sai: de vre unuli din delegații sel.-(Art. 48. R. Ph. „"” Ordinile de plata Ministrului se numeseii “ordonanțe "de plată: şi sunt conforme modelului N. 5. (Art. 48. $ 2. R.F). a Ordinile. de plată a unui ordonator secondar se numescii „mandate; ele sunt conforme modelului N 6 (Ant. 48. $3.R. T.) Art. 26. Ordonanţele de Dlată și mandatele trebue să arate a- | nume credetul asupra căruia urmâsă a se face plata, numele părții: priimitâre și să coprindă arătarea, detailată a pieselor justificative: relative la constatarea și Jicuidarea cheltuelelor nomenclaturei: anecsate la acest Reglement, cum. și chitanța părţilorii prii-: „mitâre care se subscrie dupe priimirea, sumelor. (Art. 4. R. P Ordonenţele de plată sunt subserise de însuși Ministru saii de! Ministrul ce îndeplineşte funcţiile ad-interim (Art. 46. R. F) Art, 27. Ordonanţele de plată şi mandatele nu potă fi: emise a= supra unui eserciţiii de câtii celii multi până la 30 Septembriii a- nulii al 2 al acelui eserciţiii. (Art 4, Ş2RF) a 

E Avisuri. , e Da 
"Art. 28, Odată cu emiterea, unci ordonanţe - de plată saii a: unui mandat, se pregătescii și se sub-scriii de acelaşii foncționar sait: de şefulă comptabilității al serviciului, avisurile prin care se anunţă: Casierului despre emiterea ordonanţei de plată sai mandatelor, * însă pentru a, se simplifica pe câtii se pâte corespondețele, avisurile ' sunt colective pentru mai multe ordonanțe de plată. saii mandate emise în aceeași di asupra aceluși Casieri. : . o 7 + 

AviSele sunt însoţite de piesele justificative relative la fie care: ordonanță sai mandat. (Ant. 50. R.F) e | . Avisele pentru ordonanțe: sunt conforme modelului N. 7, iar. acele pentru mandate sunt conforme modelului N, 8. o 
„La cine. se dazii avisele și ordonanţele Sati mandatele. 
Art. 29. Ordonanţele de plată, sau mandatele: sînt adresate că-
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tre Casierie şi se dait persânelor priimitre pentru ale confera un 

titlu cu. care să se pâtă -presenta la plată. aa 

-” Avisurile . însocite de piesele justificative se trimiti d'a. drep- 

tulii Casierului. (Art. 51. R.E.). i ” ae 

” Ordonanţele de plată și mandatele nu se daii părțilorit priimi- 

tre de cât dupe 5: qile de la espeduirea aviselorii respective: către 

Casierie. . A | 
Ordonanţele de plată sait mandatele, care vor întrece „peste 

suma de 30,000 lei, se vor: înfățișa Casierilori la dioa indicată pe 

mandate printre note speciale. : N 

| Art. 30. Ordonanţele de plată și mandatele nu se daii de cât 

în priimirea părţilor îndrituite sait a împuterniciţiloră în formă din 

partea lor, și în contra adeverinței lor de: priimire, în care tre- 

bue săși arete loculii locuinţei. - E 
„Art, 31. La casti de pierderea unei ordonanțe: de plată sati a. 

unui mandat, se pâte-da un duplicat dupe cererea părţii priimi- 

târe, însă numai dupe declararea Casierului. că, ordonanța . sai 

mandatul. nu. sait plătit, nică de el. nici de altii comptabil, în ur- 

marea visei salle.: -* E | Pa 
| | | 

t 

Anularea unei. ordonanţe saii a unui mandat. 
. ID : 

„i At, 32. Dacă din vro causă. Grecare ar urma trebuința a, nu 

se plăti o ordonanță de plată. saii.un mandat ce ai apucat a se 

da părților priimitore, dar care încă nu li s“aii plătit, atunci acele: 

titlună se, pot anula. Anularea se decide prin o încheiere motivată 

făcută de ordonator, însă ea nu se înserie în registrele comptabili-: 

tății de cât dupe răspunsul din partea. Ministrului de Finance sait 

din partea, Casierului respectiv anunciind anularea cerută. 

a Plată, | ă 

_, Art, 33. Ork ce, ordonanţă de plati sai: mandat sprijiniti de: 

piesele justificative. corespundătore la acelle cheltueli, conformnit no- 

nenclaturei aneesatii la acest Reglement, și a căruia sume nu co- 

vîrşescit creditele în contulii cărora sunt emise, se plătesce de că- 

tre plătitorit Tesaurului Public pe cuitanța părților indrituite sai 

a, înputerniciţilori lor, la Jocurile însemnate prin acea ordonanță, 

saii mandat. (Art. 55. R. E). ai ; 

m "- Refusii de plată. 

„Art. 34. Plata unci ordonanţe saii a unui mandat pâte fi sus- 

pendată, în' casti când .s'ar descoperi vre o materială iregularita-. 

te, (Art. 56. $1.RF.) ” : 

Este materială iregularitate, când sumele arttate prin piesele. 

justificative şi prin, ordonânță sail mandate. nu se potrivescii, sai, 

când acele piese nu sunt conforme regulelor stabilite prin acest. re-, 

gulament. (Art. 56. $2 R.E.). | î 

n casurile sus menţionate plătitoriul pâte suspenda plata, dând
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înscris celui ce s'aii presentat cu ordonanța, sait inandatul o decla-. rație motivată de suspendare. (Art. 56. Ş3.RBR.F). o Daca cu tâte acestea Ministrul saii „Ordonatorul .secondar persistă a cere plata și adresesă plătitorului Somație înscris d'a efectua plata, atunci acesta plătesce fără întârdiere. - 
n asemenea casit de contestaţie “ordonatorul secondar este da- - tor araporta de îndată Ministeriului Agriculturei, Comerciului și al Lu- crărilor Publice, despre circonstanţele şi motivele ce lait -îndemnat a aplica măsura de somaţie mai sus. arătate: i Da. 

Termenul plățiloră. | | 
_„„ Art..35 Ordonanţele de plată și mandatele în contul uiti eser- 

ciții nu potii fi plătite de cât până la, 30 Septembriii anul al 2. „» * “Ordonanţele de plată saii mandatele, care de şi: ar fi emise “înaintea termenului preserisit pentru acesta la art. 27 de aicea, dar care nu sar apuca a se plăti până la termenul “mai sus otăzit- pentru plată; rămîni anulate în miinele: creditorilori fără a li se dduce prin acesta .nici o vătămare drepturilor câștigate, urmând numai a se ordonanța de a desea Gri conformii Art. 40 din acest Reglement. a | | e 
„Art. 36. Or când Ministrul sai vrun 'ordonâtor secondai: 

emite. o' ordonanță de plată saii mandat, dupe cererea saii dupe certificatul de plată a unui impiegat subalternii, o dată cu. emite- "rea ordonanţei de plată saii a mandatului; el adressă, impiegatului ce au făcut propunerea de plată, un buletin conformit modelului 
„No 9, spre al însciinţa. | N ME 
„Ante 37, La finele lunci, Casierii trimiti ordonatorilorii «ela 
care aii priimit ordonanțe de plată sait “mandate uni: borderoii 
conformii modelului No. 10, spre ai însciința care din sume s'aii 
plătit și care mai rimini a se plăti, | 
„Art, 88. Osebitele situaţii și formulare de coresponderță, în- tre ordonatorii secondari și Ministerii, sai între impiegații subalterni și ordonatori, avândii de scop a coordona creditele, cheltuielile. și plățile, sunt conforme celor prescrise, la . Titlu III de. aicea asupra ținerei registrelorii de comptabilitate. e 

CAPU Iv. 

Despre cheltuielile unii esercițiii închisă, 

| „4 “estar de-plată, | 

„Art. 39, La finele fio-căruia eserciţiii, îndată după. închecrea 
contului . definitivii, se alcățuesce prin îngrijirea Ministeriului Agricul- 
turei, Comerciului și al Lucrărilor Publice un stat nominal de urmă= 
târele cheltueli: | Aia 

1. Acele ce aii fost licnidate și ordonanţate până la 30 Sep- tembriii, dar care n'aii apucat a.se plăti până la acestă epocă,
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_ 2. Acele ce aii fost licuidate până la 30 Septembriii, dar ca- 
“ve wait apucat a se ordonanța până la acest termin. 

„. T6te cheltuielile acestea sunt trecute în Statulii mai sus pre- 
scrisii, aretânduse nominal toți creditorii neplătiți în o serie ne-in- 
treruptă de nimenea. | | | i 

| Acest Statii alcătuit în dublu se trimite unul Ministeriului Ti- 
nancelorii, iar altul se oprește la Ministeriul Agriculturei, .Comer- 
ciului și al lucrărilor Publice, spre a servi la emiterea ordonanțelorii 
precum se arată mai jos. 

Plata resturiloriă. neplătite, 

| Art. 40. Resturile neplătiie, enumerate în art. precedent, ur- 
mâsă a fi plătite în contul esercițiului corent, drept care în Bud- 
getulii fic-căruia eserciţiii -se prevede un Capitol special pentru a- 
câsta, sub nume de cheltuielile eserciţiului încheiat fără altă spe- 
cificație pe articole. . . | - E 

Asupta acestui capitolii a Budeetului. corentii, se face plata 
tutulor resturilor enumerate la articolul precedent. 

„Osebitele resturi ce se plătesc, precum s'a disii mal sus, nu 
pot sub nici un cuvânt a covirși peste sumele creditelor ce aii fost 
deschise în Budgetul respectivă. . 

. a 
-. - Ordonanţele emise în plata resturilorii trebue să menţiorese 
pentru fie-care creditor No. corent, sub care el se găsește trecut în 
Ştatulii prescrisii la art. precedent. „” 

Cagii de neajunsii. pentru plata resturiloră. 

„Art. 41. La casti cândă în contra disposiţiei. aliniatului. a 3-a 
art. precedentii, suma resturilorit de plătit ar covirşi peste credi- 
tele ce aii fost deschise în Budgetul respectiv a eserciţiului inche- 
iat, atunci asemenea cheltueli nu mai pot fi plătite în contulii ca- 
pitolului cheltu:elelorii -esericțiului încheiat at Budsetului corent. 
Spre a se putea plăti asemenea cheltucli urmeză neapărată trebuin- 

„ţă de votulii Camerii care se di, saii anume pentr: acest obiectii, 
prin ereditii suplementari, saii cu ocasiea esaminărei conturilorii e- 
sercițiului încheiat şi a regulărei definitive a cheltuclelor acelui 
esercițiii, . 

Cheltuelile vxămase nelicuidate până la 50 Septembriii. 

Art 42. Cheltuelile ce nefiind licuidate până la 30 Septebriii nu 
S'ait putut coprinde între resturile: de plătit, nu pot fi plătite de 
cât cu mijlocul creditelorii suplementare, care se deschid conform 

regulilor statornicite pentru acâsta la $ 2, Capii 3, a. Regulamen- 
tului Financelori. » E 
_*. Cheltuelile ce-se plătesc precum mai sus Sa disii cu ajutorul 
creditelor suplementare, se adaogii la statulii nominal prescris la 
Art. 39 de aicea, urmându-se fără întrerumpere seria numerilorii a- 
celui Ștat, spre a, servi la recunâscerea creanţelor, precum se arată 
Ja alineatul 4, Art.:40 de mai sus.
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Ordonanţele pentru resturi sunt valabile numai pînă la finele anului. 

Art. 43. Ordonanţele emise în plata cheltuelelor arătate la art. 
39, 41 şi 42 de aicea, trebue să fie nominale şi nu sunt valabile 
de cât până la finele &nului. în care ele s'aii emisii, daca nu sai 
plătit până la acest termenii ele remânii de la sine anulate. 

- Ordonanțarea unori asemenea. creanţe anulate nu se făce de 5 “ 

cât în' urma unei din noi reclamaţii. a creditorilor. 

CAPU V. 

Osebite disposiții. 

Art. 44. Ori ce otărâre a autoritățilorii competente având de 
scopii oprirea plăței sumelori datorite de Statii, trebue să se a- 
dresese Casierilorii către care sunt emise ordonanțele de platii sait 
mandatele respective. : 

1 

Înapoiere de fonduri. i ' 

Art. 45. La casi când ar urma trebuinți a se întârce Ştatu- 
lui Gre-care sume ce s'arii fi plătit mai mult, sai care ar fi rămas: 
neîntrebuințate din avansuri făcute sasi din ori ce cause, înapoerea 
sumelorii către Ștatii se face la Casierul tesaurului și pre cât se 
pâte la însuși acel de la care sai priimit avansul. (Art. 14. $3R.I.) 

Inapoetorului i se dă de Casieriii recipisă cu talon pentru 
suma, înapoe tă; acestii recipisă 'se trimite de îndată ia Ministeriul . 
Agriculturei,: Comereiului și al Lucrărilor Publice. | i 

" Urmărire, - | 

Art. 46. Urmărirea acelor ce ar fi priimit mai mult, spre ai 
îndatora de a înapoia Ştatului sumele ce datoresc,.se face de către 
însuși ordonatorii dupe a cărora ordonanțe de plată sati mandat s'ai 
respuns sumele ce se reclamă. : RR 

n cadit când un asemenea datornic ar refusa a înapoia. suinele ce 
datorește, ordonatorii secondari raportesă Ministerului Agriculturei, 
Comenciului, și al Lucrărilor Publice care constată mat întâiii datoria 
prin decisiune . Ministeriale; apoi -acâstă decisiune se comunică Mi- 
nisterului de finance, spre a urmări: despăgubirea tesaurului. con- 
formii legei întracesta. Dai 

„Art, 47. Recipisa prin care se constată înapoerea sumelor pri- 
imite de Ministrul Agriculturei, Comerciului și al Lucrărilor Publice, 
conformnii' Art, 45, se trimite Ministeriului de Finance. -- î -i:. 

' La cadii când sumele înapoiate sunt aplicabile la un eserciţiii 
deschisi, Ministeriul de Finance restabilește de îndată creditul (Art. 13; 
R. F.) iar la cadă cândi sumele înapoicte provină dintr'un esercițiii 
închisu, aturci ne mai putenduse restabili creditul, sumele înapoiete 
sunt trecute de citre Ministeriul de Finance la veniturile Budgetului 
definitiv al esercițiului corent (Art. 14. $ 2. BR: F) -
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TITLUL II. 

Natura cheltuielilor, 

Art 48, Cheltuielile ce ministeriul - Ariculturei, Comerciului. 
şi a lucrărilor! Pablice este chemat a face, sunt urmittorele: 

| Ri In plati de avansuri. 
2, In plată de lucrări.ce se. facă prin întreprindere, sii în cum-. 

părare d6 obiecte cu preciurile Comerciului. . 
3, lu apuntamente și salare. . 

capi: 1 a DE 
Avansur Î 

Ant, 49. Nu se pote face avausuri a tonduri de câtii pentru 

următorele: . 
a E Pentru Jucrări ee se “faci în regie. 

2. Pentru cheltuială de călătorie a e impiegaţiloă ce călătorescă- 
în contul Ministeriului. 

",3.. Pentru. subvenţii şi: despăgubiri persânelorii trimise, în mi- 
sie > pe contul Ministeriului. 

„4. Pentru lucrări făcute în înte&prindere conformii At, 16. de 

aicea, și: conformii Art. 34 din Reglementul de Finance. 

Resgulavea cheltueleloră cu: avansuri, 

Art. 50. Cheltuelile. făcute prin avansuri se regulă î se jus- 
tâfcăi pentru. fie-care .serviciii conforza reglementului de faţă şi. no- 
menclaturei anecsată, la acesti veglement. 

Lucrări şi Adiministrați în regie. 

“Art. 51. Lucrările ce. pot fi. întreprinse sai administrate în 

regie sunt următârele:. 
1, Lucrările ce fiindit începute; prin. întreprindere ar rămânea. 

a se face de Ștatii în contulit intrepringătoruluii care n'ară fi înde- 
plinit condițiile contractului. . 
- 2.. Lucrările de mică importanță la care nu sarii fi presentat, 

concurenţi şi Sării cere cu mare grăbire 
„3.: Lucrăul 'a cărora estimare nu Sarii putea face de câtă cu 

aprocsimație "“neîndestulătăre. a 

„4. Lucrările de. studii. . 
_ Pe lângă acestea ueimătârele servicii se e indeplinesc iarăși în 
regie şi anume: 

5. Osebitele, stabilimente de instrucție sati esperieiiţă atârnate 

de Ministeriul Luer ărilor, Publice. 

Agenţii speciali pentru fucorcă vrăţioră. 

: Art.:52: La fie-care lucrare sait servicii -ce şe face în regie 

se rândueșie, un agentii special însărcinată cu. plata cheltuelelor, că-. -
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Tuia se facă. avansurile de fonduri necesare; acești agenți nu pot fi 
luați de câtii dintre împiegații tehnici, :: a ia 

Avaasuri pentru regie,. . 

: Art. 53. Avansurile de. fonduri pentru lucrările și serviciile în 
regie, se facii: pe temeiul - ordonanţei de plata Ministrului “sai pe 
temeiul mandatului -ordonatorului secondar respectivi, fără alte piese 
justificative prealabile de câtă decisiunea Ministrului pentru între- 
ptinderea lucrării în regie sâii certificătulii ingineriului însărcinat a 
derija lucrarea şi angajamentul agentului căruia, se. face avansul, . 
de a, produce până în termen de o lună dovedi valabile. de între-. 
buințarea. fondurilorii avansate, adecă, cuitunțele părților priimitâre 
și alte piese prescrise în nomenclatura, anecsati la acesti regulament 

, | | Marginea avausuriloră pentru resie, - PER 

| Art. 54. Nici un avansi, pentru lucrări sati servicii făcute în 
xegie, nu pote fi mai mare de câtit :20,000 lei, şi chiar acâstă sumă 
nu se avanssă agentului însărcinat cu plata cheltuelelorii, de câtii 
în mai multe rânduri, dator fiindă cl celui mult până în termin de 
o lună a da dovedi de. întrebuințarea sumei ce i s'a: avansat; fără 

„ca cu acâsta să se împiedice slobodirea avansurilor până la suma de 
20,000 lei. mai sus prescrise, e 

„Art, 55. La cati când un agentii care ar fi priimit un avausii 
Ore-care, nu ar presenta dovedile necesare până în termenul de o 
lună mai: sus prescris, Casieriul face cunoscută întîrdierea - ordona- 
torului ce a emisii ordonanță. sait mandatul pentru plata avânsului, 
şi ordonatorul este îndatorat; a lua măsurile cuvenite, pentru regularea 
neîntârdiât a cheltuelelori,:: . .: n | 

CI a  Levretul casti, . | ! , Rat 
| „Art. 56. Fie care agent ce priimește avansuri, spre a plăti chel- 
tuelile făcute în regie, pârtă un carnet, special numit livretul casei, 
conform modelului No. 11 .: ..: a . 

„„ În acest carnet pe pagina stângă se însâmnă numerile și da- 
tele mandatelorii ce s'ait emisii „pe numele “agentului, și înscrierea 
în litece făcută: cu mâna Casierului de tâte plățile ce s'aii făcut, a- Tătânduse și suma în cifre, . o Ie 

Pagina dreptă coprinde în ordinul hronologicii tâte plăţile suc- 
cesive făcute de agentii, arătânduse pentru, fie-care, data, natura chel- tuelii şi în fine totalul snmelorii cuprinse în piesele justifisative ce 
S'aii -dat Casierului. , aa IN 

Ă „ Plata dilelori. 

”. Art. 57. Spre a se justifica plata. dilelori întrebuințate la lu- 
crări. în regie,-în fie-care puneti, de lucrare, pichioruli sai îngriji- 
torulii ţine o fâie de qile conforinii' modelului No. 12, în care în-, 
scrie numele tutulor lucrătorilor, însemnând cu cifra. 1; în col6nele 
verticale corespundttore osebiteloriă dile, pe toți aceea ce 's'aii aflat
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în lucrare, iar la finele lunei închee tâtă f6ia, înscrie resultatele în 

jurnalulii saii modelul No, 13, şi o trimite inginerului sai: conducto- 
rului ce direge lucrarea. 

La finele lunci, Inginerul saii conductorul derigent, priimind 

foile de gile de a toți pichiorii le resumă în Ștatul recapitulativii, 

modelul No. 14, făcând a se plăti fie-care lucrător ceia ce i se cu- 

vine de către agentul însărcinat cu plata, iar spre adeverinţă de prii- 

mire subscrie fie-care sait pune: degetul în colna destinată spre 

acesta, în dreptulii sumei priimite. i 

„Acestă foie înformăluită după cuviință se trimite Inginerului 

șefi, care verificând'o, o dă agentului -plătitor spre ai servi la jus- 
tificarea cheltuelelorii. a 

„+ Axt. 58, Spre a se înlesni lucrătorii pre câtii se pote, agen- 

tul .plătitorii pote a le face avansui pe a sa răspundere, şi țiind 

osebită. socotâlă, dar justificarea definitivă a cheltuclelori se va face - 

conformii Art. precedentă prin formularulii No. 14. : 

a | Imerătorii tocmiţi. eu bucata. ! : | 

“Art. 59. Spre a se justifica plata lucrărilori făcute de: ose- 

biţi lucrători. cu bucata, conductorul. șaii îngrijitorulă însărcinat. cu 

privigherea lucrărei în fie-care punct, ţine unii Ștatii conformit mo- 

delului No. 15, în care se înscrie fie-care lucrător când isprăveşte o 

lucrare otărâtă 'şi cere a fi plătitii, după care agentulii plătitor plă- 

tindui suma cuvenită, lucrătorulii adeverește de priimire în col6na 
destinată spre. acesta. ! A „ a 

--- "Pot odată conductorulii înserie cheltudla în jurnalulii săi, mo- 

delul No. 13. _ 
La finele lunei, conductorul încheind Ștatul mal sus. descris, 

îi trimite inginerului, acesta ?] verifică la fața locului și certifi- 

cându'], îl înaintesă inginerului şefi, care pote, 'de va voi, al -veri-. 

fica şi în fine certificânduil îl dă agentului plătitor spre ai servi la. 
justificare. | o 

ji 

Predare de materiale, 

Art. 60. Spre a se justifica plata cheltuelelor făcute cu. nate- 

riale sai alte obiecte priimite pentru o lucrare în regie, vindto-: 

rul “și face cererea, de plată prin un memorii conformii modelului 

No. 16, pe care subseriindul îl presintă conductorului saii îngrijito- 

rului însărcinat cu priimirea  materialelorii, acesta înscriind în al stii 

jurnalit cătimea materialelorii priimite, certifică memoriul și înain- 

t6să, inginerului saii conductorului de ia care atârnă: acesta esami- 

nândii Însuși materialele sait obiectele predate, certifică, de priimirea 
ior, după care agentul plătitor efectussii plata, iar partea priimitore 

Aa, cuitanţă pe însuși memoriul ce se. trimite inginerului șefi, ace- . 

sta pote de va voi a. verifica lucrulii la fața, locului, și în fine cer- - 

tificând memoriul îl dă, agentului plătitorii. „ Se 
Art. 61. Agentul plătitorii adunând la finele lunei formularile 

No. 14, 15 şi 16, înformăluite după cuviinţă şi însoțite de copii con-
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forme, le înscrie în borderoulii modelu No. 17, pe care "Ypresintă. în 
dublu mai întâiit la visa inginerului s'aii conductorului ce derige 
tâtă lucrarea, iar apoi la inginerul șefii, care oprind copiile conforme, 
a pieselor justificative, certifică amândouă borderourile şi le dă a- 
gentului plătitorii din preună cu piesele justificative, iar acesta le 
înaintâsă. casierului.. | | e Ea 

Casieriul certificând borderoul de priimirea, pieselorii înscrise 
în cl, înapoesce un esemplarii agentului. plătitorii spre a servi.de 
dovadă la înscrierile trecute în carnetulii casei. : E DI 

„+ Art. 62. Cândi se isprivește avansul ce s'a fost făcut agen- 
tului plătitor spre plata cheltuelelorii, inginerul ordinar sati condue- 
torul ce derige lucrarea, pregătește un certificat de plată conformii 
modelului No. 18, pentru, suma de avans ce sccoteşte că ar fi de 
trebuință a se face agentului plătitor în mărginirea disposiţiilorii 
prescrise la art. 54 de aicea. “ 

Inginerul şefii verificând și aprobând acest certificat, pregă- 
tesce sai! cere a se emite cuvenitul mandat care se dă în priimirea 

"agentului, iar certificatul dinpreună cu declaraţia agentului prin care 
se obligă a aduce în' termen de o lună dovedi valabile de întrebu- 
ințarea avansului propus, conformii Art, 53, le alătură ca, piese justifica- 
tive pe lângă avisul'modelu No. 8, pe caro! trimite casicrului, iar ingi- 
nerul ordinară este anunciat de emiterea mandatului conformii Art, 36. ' 

| Art. 63, Modul efectuărei lucrărilorii în regie, a plăţei și a jus- 
tificărel plățilori făcute de agentul plătitor, descrisii la articolele pre- 
cedente, se aplică la tote lucrările enumerate la Art. 51. .  » 

CAPU II. 

N Imucrări în întreprindere, ă 

Modul întreprinderi. 

Ant. 64. Tâte întreprinderile de lucriiri publice se facii prin 
adjudicații, afară de casurile mai josi . însemnate (Art. 35. R. E), 
când intreprinderile se potii face și prin tocmeli cu bună învoire (Art. 36. RF. F). i i - 

„+ 1, Predarea de materialuri saii obiecte și efectuarea de. tran- 
sporturi şi lucrări a cărora, costii nu trece peste 10,000. lei, sai nu- 
mal 3,000 lei, când contractul este încheiat pe nai mulți ani, (Art. 36. 
ȘLR. E). , N aa 
„2. Procurarea obiectelor a ciirora fabricare este reservată nu- 
mal unorii pers6ne ce aii dobândit un drepti de ale fabrica sait ale 

Vinde numa). singuri (Art. 36. $ 3. BR. F). | 
„3. Procurarea de obiecte - ce nu'se găsescii de cătii la o sin- gură persână. (Art. 36, $3.R.P. A 4. Lucrările de artă și de precisie 2 ciirora, esecutare nu pote 

fi confiată de cât la artisti renumiți. (At. 36. SŞ4REF. 
+5. Esploatarea, fabricarea și predarea lucrurilor ce sunt făcute : 

numai spre cercare. (Art. 36. $ 5, N. F)
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41: 6; Materiile sall provisiile, care, prinnatura. lor, trebuescii a fi 
luate chiar din Joculii: producerilorii saii a fi predate numai de pro 
ductorii Jorii. (Art. 36, Ş6.R.Y.). 
„7. Predarea de "materiale, transporturi și” lucrări, pentru care 

-la adjudicații nu s'a presentat. oferitori sai pentru care nu s'aii 
piopusii de câti preciuri inadmisibile. (Art. 36, $7.R.F) 

8. Predarea de materiale, transporturi și iucrări, care din î îm- 
prejurări neprevădute fiind cerute cu. ur genţi nu sufer prelungirile 
adjudecaţiilorii (Art. 36. $2, RF.) 

;9 Xolisări făcute cu preţurile pieţei prin mijlocirea samsari- 
lor şi asigurări făcute de companii asiguriităre, 

testrângerea „concurenței. 

Art 65: Adjudecaţiile publice pentru predări de materiale sai 
obiecte pentru lucrări, esploatări sait fabricaţii ce. n'ar: putea fără 
inconvenient a fi puse în concurența nemărginită, sunt; supuse la res- 
tricţii cu scop de a nu.se admite . de cât un; număr mărginit de 
coricurenți cunoscuți şi. care posedă titlurile prev ădute în așa caţiu 
prin cetele de insărcinări. 

" Cactele de însăreinări. | 

Art. 66. Prin cactele de insărcinări se statonicesce natura şi 
“mărimea garanțiilorii ce concurenții sunt datori a da sait numai 
pentru a fi admiși la adjuaecaţii saii pentru a garanta îndeplinirea 

contractului. (Art. 59, ŞI.R.E)) 
Tot prin acele cacte se otărasce şi acția ce administrația va, 

fi în Qreptă & avea asupra garanţiei a cad de meindeplinire a 
contractului, (Art. 39, $ 2 BR. F.) 9 

Insciinţările, - . 

Art, 67 Insciințănile adjudicaţiilor se facii în termen celii puţin 
în termeu de 15 dile, afară- de casuri de urgenţă, prin Monitorii. și 
alte foi a guvernului, saii prin afișuri și oră ce mijlâce de publicaţii 
(Art 40. 81,R.F). 

Aceste însciinţări trebue să copringă următorele lămuriri: 
Lit Loculii şi ora fiesă la care are a se ţine adjudecaţia. 

| 2-lea. Loculii “unde se pâte lua cunoscință de coprinderea ca- 
etuluă de însăreinări. 
-i* 8-lea. Autorităţile însărcinate a proceda la facerea adjudeca- 
țior. Art 40. $ 2. 3. 4. și 5.R.FP) -. 

- Oferte, 

“Art. 68. Tote adjudecaţiile se faci prin ofârte sigilate, care se 

depun în seanță publică. Ofertele vor coprinde propuneri de scă- 
Qământ asupra prețurilorii prevădute în devisele estimative 

„Când Ministrul sait însărcinatul din parte”, otărasce un ma- 
ximum de preți saii unii minimumii de preţi saii un minimum de: -



-scădământ, acest maximum sati. minimum este asemenea: sigilatii şi 
depusii pe biuroi de odată. cu cele-l-alte offerte. (Art 41.RF) 
e “Leul şi feacţia qecimale. | . | | Ş 

Art. 69. Preţurile ofertelorii trebue să fue fără - escepţie: es- 
primate în leii cursul fiscului și fracţii decimale de lei, scădămân- 

“tulă propusi ya trebui să fie același pentru tâte prețurile din serie 
şi se va esprima prin fracții decimale de lei: sati atâta la sută. -: 

a | | , Operația adjudecaţiei. Na | 
Art. 70. Mal înainte de deschiderea otertelorii se deschidă şi 

se cercetesă garanțele respingânduse acelle ce n'ar fi valabile sati 
mar îndeplini. condiţiile prescrise prin caetele de însărcinără .. 

„+ Apol se procedă la deschiderea ofertelorii respingându-se. mai, 
întiiii acele a oferitorilorii a cărora. garanții mai fost îndestulătre. 

Resultatul adjudecaţiilorii se constată -prin proces verbalii, în 
care,sarată tote împrejurările. operații. (Art. 43. R. Pi 

a e “Casă de' ofterte egale. | .- i 
Art, 71. Da cadii când cel mar de josii preţ, ar îi oferit de 

doi sai și mai mulți oferitoni, fără nică o diferință, se procedă de 
îndată tot în acea, ședință la o din noi adjudecaţie, tot prin. offerte 
sigilate, însă numai între acei offeritori. (Art 13.8B.F) i 

. ea ” - 
mt a pu Casti de oterte neîndestalătâre, circ 

La, cai când sari fi otărât un: maximum . de preț sai unii, 
minimum de scădământ la lei, Și când nică unul din oferitori n'ar 
fi făcut propunere mai avantagiosă, atunci. se pâte. proceda îndată: 
la a duoa adjudecaţie. A e ia 

| Ă i Aprobarea Ministrului, | Ea 
At 72. Adjudecaţiile și readjudecațiile sunt subordonate a- probărei Alinistrului şi nu sunt valabile şi definitive de cât dupe ce se di acea abrobare (Art. 44, R.F.) aa 
Art. 73. Tocmelile cu bună  învoire, ce, se poti face în casu- 

rile arătate la Art 64, se înehce prin. următârele: moduri: .:. 
1. Prin tocmâlă și învoire pe temeiul condițiilorit. caetului de însărcinări. | tai SI : 
2. Prin ofertă din partea celui ce propune. toemâla; 

„3 Prin corespodenţă. dupe, obiceiul Comereiului. 
„1 4. Prin cumpărarea cu prețurile, Comerciului pe simpla factură. 

Acest din urmă modă nu pote fi adoptat de câtii numai pen-, 
tru obiecte care urmâsă a, fi predate de îndată Și a cărora valdre . 
nu ar covirşi suma de 300 lo... ă „si: Toemelile. de bună .voe și cumpărăturile. făcute de citre. dele- gații din. partea Ministrului . sunt . subordinate îneuviințărei sale. (Art, 45. 1.F)- Moi 

D 

pr
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Escepţii pentru lucrările în regie... 

„Ant 74. Disposiţiile coprinse în celii din urmă aliniat a Art 
precedent nu sunt aplicabile Ja, lucrările ce sar hotări a se între- 
prinde, în regie. 

Dobinda şi Comisionu. | 

Art: 75. Nici unul întreprindătorii sai agenti plătitorii nu se 
pâte încuviinţa sait stipula, dobinda de bâni sait comisi6ne sub cu- 
vint că ar fi făcut avansuri de bani sai înprumutări temporale, 
pentru € esecutarea lucrărilor. (Art. 33.R. P). 

Avansuri. 

Art, 76. Când Sar stipula prin caet de însărcinări, a se face 
întrepringătorului vun avans de bani cu scopii de a se înlesni lu- 
crarea şi a se spori-No. concurențilorii, acesta nu se va, putea. fa- 
ce de: cât cu următârele condiţii: 

1. Nică unui: întrepringătorii nu -i se va putea face de câtii un 
singur avansii la începerea lucrului, pentru care el va fi dator a 
depune osebită garanţie. 
„1.2. Avansurile pentru asemenea, nu vorii -putea, . covirși peste 
“ho din totala sumă, cu care s'arii adjudeca întreprinderea. , 
“3. Suma 'avansată va trebui a se scădea, treptat din fie câre 

aconti câte 1, din suma. acontului;, numai la casuri urgente şi 
prin o specială otărire Ministerială se va putea face avansuri de 
2/0. Otărirea Ministerială va; cuprinde motivele ce aii determinat pe 
Ministru a face avansul undă al 2 decimi, otărirea. Ministerială 
angajeasă responsabilitatea Ministrului. 
„Art. 77, Osebit de opririle prestrise la Art, precedent! pentru 
avansuri, se va stipula, prin caetul de însărcinări a se face şi - cu- 
venitele "opriri pentru eliberarea, garanţiei contractului, aceste opriri 
vorfi de '/, pentru lucrările făcute, și de “/.p pentru materiile predate, 

a . Dout categorii de lucrări ordinare, 

Art, 78, Lucrările serviciului ordinar se împartii în duoă cati- 
gorii şi anume: 
-i - Categoria, 1. Lucrări de: întreținere și reparaţii ordinare 

Categoria. 2 Lucrări din nuoii și reparaţii fundamentale, - 

Notificarea crediteloră autorisate şi repartiția lor. 

Art 79. Îndată dupe încheerea, contractului unek întreprinderi, 
administraţia centrală tace cunoscut ingineriului şefi însărcinat cu 
esecutarea, lucrărei, totala, sumă a contractului încuviițată de Minis- 
tru, pentru acea lucrare: 

IS 

, Sub-repartiţia. 

Sub-repantiţia sumei încuviințate între osebitele lucrări, coprin- 
se în aceeași întreprindere, se face de Ministru și Se comunică in- 
ginerului şefi.
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Ori ce adaose de lucrări trebue mai întiiii a se încuviinţa de 
Ministru asupra, creditelori ce'i sunt deschise, iar apoi sumele au- 
torisate comunicându-se inginerului șefii, se urmâsă co pentni su- 
mele primitivi încuviinţate. e i 

Art 80. Esecutarea, lucrărilor date în întreprindere saii prin 
liciţaţie saii prin tocmâlă cu bună voe, se face de către întreprin- 
dători sub imediată şi necontenită, privighere a împiegațilorii - teh- 
nici a statului care constată în tot minutul progresul, și derijes- 
lucrarea  povăţuind pe întreprinzătoal a întrebuința mijlocele : cele 
mai potrivite, și observând esacta îndeplinire a condiţiilorii 'devi- 
sului și a disposiţiilorii procctului. . IE A | 

Nici o modificare a proiectului, fie cât de mică și cât de ne- 
însemnătâre nu este permis fără prealabilă încuviinţare a Ministru- 
luj, afară numai dacă inginerul Şef ar fi împuternicit a urma a)tfel. 

Lucrări neprevăduie şi osebite cheltueli, Ma a 

Art. 81. Pe lângă lucrările și aprovisionările de materiale, pen- 
“tru care întreprindătorul se. indatoresce a le face cu preciurile se- 
riei şi cu scădământul ce resultă la adjudecație, . fie-care întreprin- 
dere mai' pote cuprinde. lucrări neprevădute; precum sunt, scurge- 
rea apelor a cărora cost nu se pâte statornici mal nainte, şi pentru 
care se prevede în devigii numai aprocsimativ 'o sumă oare-care sub 
numire de osebite cheliueli.  : . Da a 
” Aceste lucrări se fac, saii în. regie, sait de către întreprindă: 
tor, care figurâsă în acest cadii numai ca un agent plătitor. 

Când lucrările neprevădute se fac în regie, constatarea Şi sol- 
darea lor, se face de către un agent plătitor, conform celor stato- 
tornicite la Capitolul precedent. E 
+.” Când lucrările neprevădute se fac de către întreprindător, con- 
statarea lor se face ca pentru lucrări în regie, cu osebire numai 
că întreprin(ătorul face de la sine avansurile necesare, şi adunând 
tâte dovedile preserise pentru: lucrări în regie, primesce de la in- 
ginerul ordinar certificat de plată conform modelului N. 18, 
către care alătură dovedile de plată înformăluite precum s'a dis la 
capitolul precedent (afară de borderoul No. 17, care este de prisos) 
şi le înaint6să ingineriului șef care emite saii face a se emite cu- 
venitul mandat, iar certificatul și tote dovedile se trimit casierului 
o dată cu avisul. Ra eat 

-- Casuri de plată. : 

Art, 82, Întrepringătorul pote cere regularea plăţei în urmă- 
târele casură: -: | Ne ii - + 1. Ca acont pentru materiale predate Și pentru lucrâri făcute, 

„2. Ca.plată pentru isprăvirea totală a lucrării la espirarea termenu 
lu stipulat în contract când urmâsă a, se face recepţia, definitivă. 

Plată de aconturi, 

-- Art. 83. Constatarea aprovisionărilor de: materiale sai a unor



lucrări terminate, sc face de către inginerul derigent. sait loco- 

ţiitorul; sai. prin un certificat conform modelului N. 19, .către care 

se alătură evaluaţia lucrărilor făcute dupe modulul No. 20. 

Acestă evaluație coprinde situația comparativă a,. fondurilor 

încuviințate de Ministru şi. destinate de inginerul şef, pentru acea 

întreprindere și certificatele de plată liperate mai nainte. | “ 

_.. -. Certificatul și evaluaţia.. sunt trimise inginerului şef, care ve- 

rifică evaluaţia la fața locului, şi găsind'o esactă adevereşte confor- 

mitatea, certificatului cu evaluaţia și emite sait cere a se emite cu- 

venitul mandat. - i - o 

Certificatul este alăturat pe: lângă . avisul adresat Casierului, 

iar evaluaţia rămâne în păstrarea inginerului sef. 

a | -" Plata definitivă, | - î 

Art. 84, Constatarea totalei isprăviri a lucrărilor -unci. între- 

prinderă, la espirărea termenului contractului, se face de inginerul 

dirigent sai de locoțiitorul lui în presența: întreprindătorului în- 

cheind procesul verbal de recepție definitivă. Modelul No. 21. 

_... Acest proces verbal este însoțit de evaluaţia „tutulor. lucrări- 

lor făcute şi a materialelor aprovisionate. 'Ainbe aceste piese sunt 

trimise îngineriului şef, care. verifică evaluația la fața locului, şi gă- 

“sind'o esacti o aprobă, dupe care apoi emite saii cere a se. emite 

cuvenitul mandat, iar casierului pe lângă avis, se trimite atât pro- 

ceșul verbal de recepție. definitivă şi evaluația- sus menționată, cât 

şi estractul din contract privitor asupra plăţilor: şi a garanțelor. 

Pai 

kecepţie. generală. 

„Art, 85. Pentru a se putea hotărî întrun mod precis termenul - 

garanței care nu contesă de cât din zioa recepție provisorie sai . 

generale, apoi inginerul şef face însuși acestă "recepție! şi închee' : 

proces verbal în triplu esemplar. conform modelului -No.:22, din ca- 

ve unul îl dă înțrepring&torului, altul inginerului ordinar ' dirigent 

saii locoţiitorului sei, iar. altul r&mâne în "păstrarea. sa. . - 
. 

„3. Daca la ocasia acestei recepții ar urma a se. mai da “între- 

pringătorului Gre care aconturi, constatarea dreptuiilor se face de. 

către inginerul ordinar şi se urmâsă conform : celor prescrise la: 

Art. 83, pentru aconturi. 

Recepţii provisurii de materiale. 

_. Art. 86. Predarea materialelor de aprovisionări nu necesită tot- 

Gauna plata de aconturi, adese: ori materialele se predaii în mal 

multe rinduri şi numai dupe împlinirea unei cătimi mai. însemnate 

se dă întreprindătorului aconturi de bani ce î se cuvine... 

Pentru a se sci întrun modit incontestabilii osebitele cătimi 

de materiale co sait predat succesivii, inginerul ordinari saii loco- 

țiitorul săi în presența întreprindătorului și a conductorului,  în- 

săreinată cu Inerarea,. închiă la te-care=priimire de materiale unii
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procesii verbalii, conformii “modelului No. 23, în triplu esemplar, În 

care întreprindătorulii sub-sorie pentru acceptare. i 

““Umul din acestea se dă întreprindătorului, altul inginerului 

şefii și cel-l-alt rămine la inginerul ordinarii. o a 
Conductorulii înscrie: în jurnalulii sâi, modelul No' 18, cătimile 

de materiale priimite; Inginerul șefii pote pînă în termenii de 15 

dile, 'de la închceerea procesului verbală, a constata însuși la fața lo- | 
cului esactitatea recepțiilor provisoriii, pentru care tote materialele . 
vor rămânea neatinse în acesti termeni. CI 

Ori-ce reclamaţie ar avea întreprindătorul a face în contra a- 
cestor recepții provisorie de nateriale, trebue să le adresese ingi- 
nerului şefii în termenii de qece gile celii mult de la data proce- 

 sulut verbal. După trecerea acestui termen, reclamaţiile ne mai - 
putând fi constatate, nu se mai priimescii. Ă 

Când dupe mai multe predări de materiale, urmâsă a se da 

întrepridătorului plata cuvenită, procesele verbale pentru priimirile 
provisorii de materiale servă inginerului spre a pregăti cuvenitulă 
certificati, modelul No. 19, urmându-se precum Sa disilu Art. 83,. 
pentru aconturi. i PE 

Art 87. Când o întreprindere este părăsită de întreprindetor, 

saii când din neîndeplinirea condiţiilori contractului, Guvernulii ar 
lua, “hotărire: de a.0 continua în regie -saii în întreprindere pe con- 

tul vechiului întrepringător, ingineriul şefă încheind definitiva liqui- 

dare a întreprindere), pînă în dioa când aă încetatii vechiul'între- - 

prindetorii din preună cu evaluaţia, modelul No. 20, o comunică .ca- 

sierului, . E : ai 

Cumpărarea de obiecte cu pregiurilo comereiulut. - - 

Art. 88. Unile din obiectele necesare biurourilorii administra- 

ției centrale, cum și acele ce se coprind în. categoria. celor arătate 

la art.. 64 şi 73 de aicea, pot fi.cumpărate da dreptul cu -preciu-  . 

zile comerciului. La așa caii constaterea cheltuelei se face priu 
memorii, conformii modeiului: No, 16, făcute de comerciantul ce'ait 
predat obiectele saă lucrătile. - - Di N 

Aceste memorii sunt certificate pentru priimirea obiectelor de în- 
sărcinatul cu: păstrarea, sait întrebuințarea lor, şi adeverite de şeful'i- 
mediat de la care: depinde serviciul, iar plata lorii se face sai prin .. 
mandatii individuali saii prin modulii administraţiei în regie, dân-. -" 
du-se plătitorului în tâtă întimplarea memoarulit mai sus arătat. 

Cumpărarea de instrumente: 

Art. 89. Instrumentele de precizie sait acele pentru lucru saii 
mobile întrebuințate în serviciul ordinară sai estra-ordinarii,. sunt 

date în păstrarea și sub r&spunderea igineriloră şefiai circonscrip- . 

țiilorii sau a osebițilorii şefi de sexviciii, care le înscriu în inventa- 

rele ținute de er, ce suut estracte din generalul inventar: ţinută la 
administrația centrală. : A a a aaa 

Pentru cumpărare de asemenea, obiecte este neapărat -:prea-" 
, 17 .
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labiia decisiune a Ministrului; iar constatarea, cheltuelei când obiec- 
tele sunt cumpărate cu preţul, comerciului se face precum s'a (lisă 
la Art. precedentii; plata însă nu se.pâte face de câtii prin ordo- 
nanțe de plata Ministrului. . i a 

“- “ Memoarele produse:în usemenea cadii, sunt certificate de ingi- 
nerul șefii saii de șefii serviciilor, cu arătarea numărului sub care 
S'au înscrisă în inventarii obiectele predate; asemenea se certifică 
acelașii memoariii și deșefuli comptabilităţii centrale, care înserie 
obiectele în inventariul ținut de el. . 

Chirie de locale. 

Art. 90. Închirierile de locale se faci în urmarea prealabilei 
decisiuni a Ministrului; iar constatarea lor se face prin certificate 
de plată, conform modelului No. 24, dat de șeful imediat de la care 
depinde localul închiriat, și pentru plată pe lângă certificat sepro- 
duce copia decisiunej Ministeriale ce autoris6dă închirierea și es- 
tract din contractul încheiatii. | e 

| Cumpărare de imobile. E ! 

“Art, 91, Cumpărarea de imobile şi despăgubirile, în casii de 
espropriare de veci saii timporală pentru utilitate publică, se face 
conformii disposiţiilor. legiuirei întracâsta; iar constatarea se face 
de inginerul șefii sai de impiegatul ce ai priinit imobilul în păs-. 
trarea saii întrebuinţarea prin, un: certificat conformii modelului No. 
24, care se produce casicrului din preună cu legca sai decisiunea: 
Ministerială ce aii autorisat cumpărarea acelui imobil cu preciulii 
propusit a se plăti. 

CAPU II. 

" Apuntamente şi salare. 

Art. 92. Împiegaţii Statului, în privința retribuțiunei anuale ce 
priimescii de la Stat, sunt împărțiți în două categorii: “ : 

1. Acei ce priimescii apuntamente supuse în parte saii în to- 
tală la opriri în profitul tesaurului. e i 
„2. Acel ce priimeseii salare ne supuse la nici o oprire în pro- 

fitul tesanrului. 

Regularea apuntavientelor și galariilură. 

„Art. 93, Atât apuntamentele cât şi salariile se plătescă la fi- 
nele fie-cărei luni și sunt supuse la următârele reguli: 
„1. Tote lunile se socotescii uniformii de câte 3U gile, scădân- 

du-se a 31 “qi și socotinduse luna Februariii drept 30, qlile, în tote. 
caşurile. - | ia 

| 2. Jioa retragerei din servicii, a morţii saii a strămutărei u- 
nui impiegat, se socoteşte ca di de presență. a
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3. Salariul sai. l6fa unul impiegati ce părăsesce postulă,. fă- 
ră aşi da, demisia, încetâsă din (lioa când ait părăsiti servicii. IE 

4. Împiegaţii numiţi din noi în “funcţie primescă retribuțiunea, 
cuvenită din dioa instalării lor în funcţie de către şeful dela care atârnă. 
5. În casă de mârte a unui impiegatiă, restul de, retribițiune 
nepriimită până în dioa morţei sale inclusiv se, cuvine familiei... *, 

| Art. 94. Constatarea, lichuidarea, ordonanțarea și plata ;retri-, 
buţiilori osebiților împiegați, se face" conformu regulilor staturuici- 
te prin regulamentul de faţă la Art. următori, . o: 

Art. 95. Retribuţiunile impiegaţilor administraţiei centrale se 
plătescii prin ordonanțe de plată directe, pe numele şefului comp- 
tabilităţii, pe temeiul Statului hotărât şi îacheiat :.de Ministru. 

Șeful comptabilităţii împărțind lefile priimește .-sustrierea,, de 
la fie care, atât într'o condică ce rămâne la Ministeriă cât şi pe o 
-foie cu margine conform modelului No.. 25 bis, care se înaintâsă, Cusie-, 
riului centrali pe lâugă borderouli modelului No. 17,:spre com- 
plectarea dovediloră pentru plata, letiloră. tu 

-. Directorul cercetâsă la finele fie căria luni condica împărţirei: 
lelori şi încheind'e o certifică. . | DR a 

E | Consiliulă lucrărilor publice, o e 
„. Art 96. Apuntamentele inspectorilorii și a. celor-l-alți :impie=! 

gați al Consiliului Lucrărilor Publice, se pot libera ca şi pentru cei 
Valţi. impiegați, al administrații centrale prin ordonanţe pe numele 
şefului, comptabilității, pe temeiul Statului special: încheat de Mi-: 
nistru; urmindu-se cu producerea, dovegilor. conformit celuri, pres-; 
crise la Art. precedent... Asemenea apuntamentele se pot libera şi prin - 
ordonanțe de piată individuale, la care 'cagii.: ordonanța:se dă păr: 
țel priimităre, iar avisul este însoțit cu statul încheiat. de Minis-: 7 

tru, model No. 25 bis.. 

- Lefile personalulni de ingineri şi conductori a osebitelor servicii, . | , 

Art. 97. Lefile personalului de îngineri şi conductori aflători. 
în osebitele circonscripții a senviciului ordinar sati în. osebitale ser-. 
vicii estraordinare se constaiă de către şefil acelor servicii prin cer-. 
tificatele: de plată, conform modelului No. 26; care se alătură Qasie-: 
rului pe lângă avisul mandatuiui colectiv, ce se dă pe numele unuia, 
din împiegații însărcinat cu priimirea lefilorii de către inginerulii şef. 

Lefile se impart de către împiegatul sus pomenit, iar de pri- 
imire fie-care subscrie atât înti'o condică ce remâne la inginerulii 
şef, cât și pe o fâie cu margine care se certifică de către inginerul 
șef şi se înaintâsă plătitorului pe lângă borderoul No. 17, spre 
complectarea dovedilor de plata lefilor. | „»» Inginerul-şef certifică de asemenea la finele fie căria luni con- 
dica lefilor,: dupe ce se încredințesă de esacta lor împărțire, 

„Salariulă Cantonierilor, 

“Art, 98. Salariile pichiorilor, cantonierilor, păsitorilor ete, să:
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constati de către oscbiţii” conductori însărcinați 'cu dirijarea - lucră- 
rilor. -: Aceștia închee la finele lunei un Stat conform modelului No.: 
27, de toți acei ce sunt sub a lor directă; atârnare, şi'l înainteasă 
inginerului dirigent, - - i: - . 

Inginerul ordinar întrunind aceste 'osebite State, alcătueşte un 
altul general conform modelului No 28, şi trimite: inginerului şef; 
care] cercetâsă, îl verifică, și emite sai- cere a se emite cuvenitul. 
mandati pe numele împiegatului însărcinat cu' priimirea lefilor. -:+ 

Salarele priimite se împart inginerilor ordinari, care daii cui- 
tanță de priimirea, sumelor pe însuși Staturile presentate de el. 

:. Pie-care inginer ordinar împarte: apoi sumele priimite pentru 
salare între osebiții conductori, care' dait: cuitanțe de priimirea, lor 
pe însuşi Staturile presentate de ei. . : | 

4 n fine conductorii, plătind-salariul cantonierilor,. -priimescii 
cuitațele lor într'o f6ie cu margine însemnând şi în libretul fie că-: 
ruia sumă ce i s'a plătit. Dupe care 'apoi încheind sus arătatele: 
foi înscrie resultatul lor în jurnalul modelii No.'13, şi le înaintâsă 
inginerului ordinar - sai ':locoţiitorului lui, 'iar inginerul “ordinar 
cercetândule le înaintesă inginerului. şef, care de :asemenea certifi-. 
cândule le înaintâsă plătitorului..pe lânga borderoul No. 17 în du- 
blu esemplari, din care unul rămâne la plătitor, iar cel-l-alt cer- 
tificându-se de către acesta'se înapoește inginerului şef, spre ai 
servi de dovadă pentru plata salariilor. e 
„Cu acest chip inspectorii vor putea lesne a se încredinţă des- 

pre esacta, împărţire a, salariilor; cât” pentru împărțirea lefilor, ac6s- 
“ta.se constată din condica, lefilorii prescrisă la Art. 97. 

Art. 99. Despăgubirile ficse, precum sunt: cheltueala cancela- : 
riei şi a biurourilor inginerilor, cheltuelele 'pentru locomoţii stator-' 
nică pentru conductorii şi ingineri înlăuntrul circonscripției lori, 
şi alte de asemenea a:cărora cătime este hotărâtă pelună, și cons- 
tată prin acelaș mod ca şi lefile, și se daii odată cu acestea co- 
prindendu:sc în acel6și certificate și mandate; iar despăgubirile es- 
traordinare, precum suntii acelea pentru călătoriile inginerilor şi a 
conductorilor afară din circonscripțiile lor, acele pentru călătoriile 
inspectorilor şi altele de asemine care sunt accidentate numai pen- 
tru anume casuri, se daii prin mandate sati ordonanțe individuale 

- pe numele; celor în drept, iar Casierului pe lângă: avis se alătură 
și certificatul cuvenit. : E 

„Lu i 4 

0 POL UL, 
Ținerea registrelor de comptabilitate. 

+ Art. 100. 'TȚinerea registrelor de „comptabilitate are de scopii 
gruparea sai centralisarea,- cheltuelelor și punerea lor în față cu cre- 
ditele deschise, spre a, se vedea cu ușurință starea comparativă în- 
tre cheltuelele şi între sumele alocate prin bundgeti sai prin cre- - 
dite posteridre... : ur, ii INI d.
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Art. 101. Centralisarea: cheltuelelor: se face. treptat în fie-care 
din serviciile ordinare saii estraordinare,. de către următorii împie- goți tecnicii: e | 

a). Conductoru. - SI i 
„b), Inginer-ordinar . 

_€). Inginer-șef. ăi e 
"Osebit de acestea, la casii când prefecții sunt ordonatori se- 

condari, ei sunt datori a, ţine registrele co se prescriit prin acest - 
Reglement, iar în -biuroul comptabilităţii Ministeriului se' centrali-: 
sesă comptabilitatea, tutulor :serviciilor -pr gătindu-se generala sumă, 
de credetile deschise şi de cheltuelele făcute. TI a 

Art 102. O lucrare în cursii de esecutare saii de întreţinere. 
coprinde adese-ori un însemnător. numării de puncte de lucrare, la 
fie-care din aceste se rânduesce, câte un conductor, iar asupra în- 
tregei lucrări un inginer ordinar Saii un conductor locoţiitor de in-: 
giner, în fine inginerul şef al cinconscripției centralis€să. comptabi- 
lităţile tuturor inginerilor ordinari din: cireonscripția .sa. 

- Comptabilitatea conductorului, 

“ Carnetul conductorului. 

„„. Art. 103. Fie-care conductor însărcinat cu privegherea ese- 
cutărei unui punct de lucrări ţine un jurnalii sait carnet de însem- 
năn, pe care înscrie tâte lucrările saii cheltuelele precum . se facii, 
în ordinea cronologică, firă lacune, fără clasificare, ori la carepunet.. | 
de lucrare s'ar fi făcut cheltudla. E 
„Acest jurnal conform “modelului No. 13, coprinde. pe. pagina - 

„din' stânga arătarea lucrărilor şi resultatele, 'saii în bani saii numai: 
în cătimi, dupe natura lor. a 
„Pe pagina, din drâpta, în dreptul fie căria cheltucii sai lucrări, : 

se facii schițele, spre mai bună esplicare a lucrărei făcute, cu ară-. 
tarea părțilorii a cărorii detaliuri nu se pot înscrie 'în jurnal, și cu.. 
mesuritâre justficătâre cătimilor înscrise. pe pagina din stânga. 
„Când un conductor este însărcinat cu privegherea mai multor : 

puncte de lucrare, atunti în. fie care punctă uni:pichior sai îngri-! 
Jitor, ține asemenea uni jurnal; însemnările din carnetele pichio- 
rilorii se transcriii de conductorii pe carnetul să&ii, dupe ce mat îu- tiiă le verifică la fața locului. e i 

Art. 104. Jurnalele sai carnetele 'se împart osebiţilor conduc- - 
tori, de inginerul ordinar sai de locoţiitorul ce este' însărcinat cu 
derijarea totalei lucrări, acesta numerotâsă și parafesă jurnlalele mai 
nainte de ale da conductorilor. o N 

„Fie care agent este vesponsabil către. administraţie de -esacti- 
tatea. tuturor arătărilor ce înscrie în carnetul său, și de tâte omisile : 

„ce ar face în înscrierile sale. EI nu predă carnetul nimănui de:
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cât dupe: ordinul: șefilor săi; când încetesă de'a fi în funcţie, el în- 
cheiă junalul: şi] dă inginerului de la care atârnă, : .î», ii 

Carnetele implinite se vizisă ne zurietur de inginerul ordinar . 
care le depune în arhivete biuroului săi. „i a 

Carnetele date aceluiași conductor, în acelaşi anii, primescit o 
serie neîntreruptă de numere. Sa 

„Ari. 105, Toie: înscrierile în carnetă se fac cu cernâlă. '- 
Fi» care însemnare pârtă un numr corent și este precedată, 

de dața dilei în care sai înscrii. e m 
"+ Însemnările, care prin natura lori urmesă a fi constatate con- 

tradictoriii, primesci în carnet subscrierea părței interesate; în casti: 
de. refucii din partea aceştia. conductorul anunță de îndată pe inginerii. 

Lucrările înscrise pe carnetă nu se treci în. contii de cât du-: 
pe ce ele :sunt recunoscute de ingineri, precum se arată la Art. 111 
de aicea, iii e Aa 
-:Iginerii videsă adesea. ori carnetele conductorilori. i... 

Art. 106. Spre a-se justifica. cătimile” de lucrăni însemnate în. 
"carnetul conductoralui pe pagina din stânga, acesta este îndatorat 

a ține un album, în care desemnâsă în plan şi în tăeturi, tâte păr- 
țile de lucrare constatate de conductor, că sii făcut și S'ait în- 
scris în cametul săi, . A a | 

Aceste desemnuri sunt făcute cu cermlă și col6re. 
In dreptul fie căruia, desemn se însâmnă în album No. sub 

care S'aii inscris în carnet, măsurătorea relativă la acel desemn. 

"Fo: de reparația pavelelerii, . 

„Art. 107. Lucrările de; reparații a pavelelorii, când aceste ai 
de scopii dregerea parțială, a. stricăciunilor făcute, trebue privighete” 
cu mare atenţie, constatânduse întinderea fie cării părți ce se. repa- 
resă, cătimnea materialului. întrebuințat; din noii, cătimea, materialu- 
lui vechiii.ce ai prisosit etc. Acâstă, constatare se face de către: 
Jin pichior sait îngrijitor, care înscrie acele cătimi pe o fâie-speci- 
ală pentru aceste lucrări, conformii modelului No. 29, iar sâra a- 
dunând 'resultatele fâei dilnice le trece în carnetul săi; Resultatele 
inscrise de pichior. în -jurnal se transcriii de conductor în jurnalul: 
stii, precum s'a dis la Art. 103, când veriticând și foile dilnice' de 
reparații, le ia la sine şi adunândule ast-felii, le trimite; la finele 
lunei inginerului odată cu situația conformi. Art. 110 de aicea. 

Art 108. Lucrările și cheltuelile înscrise de conductor în jur- 
nal se clasifică în fie care Qi, împărținduse în osebite 'conturi des- 
ch'se pentru fie care lucrare ce conductorul este însărcinat a pri-: 
veghea, destinând fie căruia câte una, sati mai multe foi din sumariul. 
săii modelul NO. 30. Mae / 
Acest somariă coprinde două feluri de formulare, unele destinate 

pentru lucrări de reparații și lucrări din noii, iar altele pentru plata sa-; 
lariiloră cantonierilorii. rr ii a
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„:Somarele atât, de lucrini cât şi pentri 'cantonieri se Închee 
la finele lunci adurâuduse cifrele colânelor verticale. a 

| | E ii , Situaţii, : , 

„Art. 109. La finele lunei, fie care conductor dupe ce închee, 
precum sai (is la Art. precedent, osebitele comptură de lucrări co- 
prinse în somariul seii, alcătnește pentru fie care din ele câte o 0- 
sebită situaţie, în care înscrie tot ce se atinge de lucrările făcute 
în cursul iunei, atât prin întreprindere cât și în regie, clasificândule în: 

1. Lucrări făcute dupe prețurile devisuluy sati a seriei de 
prețuri cu reducerea resultată la licitaţie.» . . E 

2. Lucrări neprevădute fără reducție cânformii. Art, 81. 
“8. Aprovisionări priimite dupe. prețurile devisulut cu reducția 

resultată la licitaţie. Ia a 
„4. Lucrări în regie. Aceste situații vor fi dupe împrejurări, 

conform modelelorii No. 31, 32 și 33. n 

| . „Măsurătâre. 

Ant. 110, Pentru justificarea fie căria situaţii. conductorul va 
alătura următârele piese, dupe împrejurări: - 

1. Foile dilnice de reparaţii de pavele, conformii.: Art. 107. 
2 Măsurătârea lucrărilor conform modelului aneesat la No. 

31, 32 și 88 
. 3. Osebitele piese justificative; relative la lucrările ne. pre- 
vEdute, sait acele în regie. . . | " 

4-lea. Statul No..27, pentru letile cuntonierilorii. 

Borderousi, . i 

Art. 111. Situaţiile mensuale şi piesele enumerate la Art, pre- 
cedent, ce conductorul trimite inginerului la finele lunei se coprindii 
întrun borderoit, conformii modelului No.: 34. - Dara 

Aceste situaţii trebue. se fie înminate inginerului, cel mult pâ- 
nă la 5 a următârei: luni. | 

Inginerii ordinari priimind situaţiile și tote dovediie prescrise 
la Art. precedent. verifică resultatele și trecendule în comptabilita 
tea lorii, certifică acele piese și le înapoâsă conductorilorii de la 
care le aii priimit; pentru ca aceștia să'și pote îndeplini înscrierile 
lori, conformii Art. 105 de mai sus. . i. | 

"CAPU II. 

Complabilitatea inginerului ordinar. 

„ *drt. 112, Inginerul ordinar, saii locoţiitorul lor” verifică, cor- 
“ donă şi centralisâsi tâte resultatele constatate și produse de către 
conductorii ailători sub ordinele lor. o Sai 

Ei țin registrele de comptabilitate, conform articolelor următâre
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Art, 113. Cărțile de, comptabilitate a; ingincrilo+ ' ordinari sati 
locoţiitoilor lor coprind următârele: i o 
"1. Sub repartiţia sumeloră autorisăte de Ministru asupra 0- 

„sebitelorarticolt a budgetului, intre osebitele lucrări din acest a+ticolă 
„„...2. O serie de comptuă deschise, pentru fie-care articol a sub 
repartiței. a | i 
„8 Comptal fondurilor ordonanțate spre plata cheltuelelor 
dupe destribiţiile făcute de inginerul șefii. a 
„4. Un jurnal sai. registru pentru înscrierea cestificatelor de 
„plată, emise de inginerul ordinar, DE i 

5. O serie de compturi recapitulative pe capitulile budgetu- 
luă, de lucrările sau cheltuelile făcute şi de mandatele emise. 

„i. Inginerul ordinar ţine câte o carte. osebită de comptabilitate, - 
nu numâj pentru ambele catigorii de lucrări a serviciului ordinar, 
adică una pentru întreţineră și alta pentru lucrări din noii, dar 
și pentru lucrările estraordinare, coprindend : fie. care carte regis- 
trele ma! sus enumerate. 

Esplicarea. 

Art. 114. Li, Sub-repartiţia, este un tabloti model -No. 35. lit a, 
prin care se arată în ce proporție sai sub-împărțit sumele îucuvin- “fate de Ministru, între osebitele lucrări coprinse în același articol. 
„Acestă sub împărțire se face conform Art. 79. de aicea. . 
„9. Seria conturilor coprindend câte un cont deschis, pen- 
tru fie “care articol a sub-repartiţiei, tublourile. acestor conturi sunt 
osebite dupe uatura cheltuelelor, acele pentru Îucrări, în regie, în între- 
prindere saii pentru lefi, ele sunt. conforme modelului No. 35, lit. 5, cd. 

3. Notificarza sumelor autorisate de Ministru, pentru ose- 
hite lucrări se inscrie în tabloul sub-repartiţii arătat la No. 1, ânsă, 
inginerul șefi nu pote dispune de nici o': parte din. acele credite 
“până nu i se face osebite . delegaţii prin ordonanța Ministrului, pen= tru anume sumă în contul vre unuia din articolele budgetului. Când inginerul șef primeşte o aseinenea înputernicire de a emite man- 
date pentrn o sumă hotărâtă, el o distribue mai întiii între osebi- te lucrări din acel articol și îusciințesă pe fie care inginer de dis- 
tribuţia făcută seu de el sai de însuşi Ministrul. 

a . - Decă inginerul ordinar înscrie aceste sume de îndată în un registru special, conform modelului No. 35, lit. e, în dreptul capi- "tolului corespundător şi cu data însciințărei ce ai primit de la in- ginerul șef. - | , 
„4. Fie-care certificat de plată . emisii de inginerul ordinar, se înscrie întrun osebit registru, conform modelului No. 35. it f. „5. Tâte lucrările sai: cheltuelile făcute ȘI înscrise în de- osebitele compturi arătate la Art. precedent, sunt grupate in ose- 

bite tablouri, model No. 35 lit. g, câte unul pentru. fie-care capi- „tol a budgetului, în care se însâmnă da drâpta cheltuelele făcute : 
cu data constatărei lor, d'a stinga mandatele emise cu No... .. şi 
dața eniiterei lor, i - 

N
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Situaţia la finele lunet. 
“Art. 115. La finele fie-căria luni, înginerul ordinar trimite in- ginerului șef o situaţie somarie de tâte lucrările sai cheltuelile' fă- cute în serviciile încredințate lui, model No. 36. . A Sumele ce se înscrii în acestă situație sunt resultatele osebitelor compturi deschise, conform Art, 14. No. 2, însemnate în acea din urmă dia lunei. Ea i O col6nă speciale este destinată - pentru a se arăta lucrările saii cheltuelile. ce: se vor -face pe-următârele două luni. sie Acestă situaţie trebue să fie înmânată. inginerului şef cel mult: până la 9 a următărei luni, a ” i Art, 116, La finele fio-căruia trimestru, inginerul ordinar întoe- mește o situaţie, conform. modelului No. 37, de. tâte: despăgubirile: pentru espropiare 'de veci sait timpurale încuviințate și plătite la osebite fețe private. .- : Rae a: 

| „» Situaţia definitivă. | 
Art, 117. La 31 Decembriii a. fie-căruia ani, inginerul ordinar închee osebitele compturi deschise şi întocmeşte o situţie. definiti- tă, conform modelului, No. 38. . .. ie 

"Acest tabloii coprinde pentru fie-care articol a :sub-repartițiel. lucrările saii sumele autorisate, credetele de delegaţii, deschise, lu- crările făcute sai cheltuelele constatate și mandatele emise. In el se arată situaţia osebitelor întreprinderi, numai în suma, totală pentru fie-care; tot: în acest: tabloii se arată, și : cheltuelele ficute conform Art, 116, d» aicea, menționându-se decisiunile. mi-, nisteriale pe 'care saii întemeiat ale' face şi situațiile trimestriale în: care sait arătat acele cheltueli.. - a 
Asemenea, situaţii difinitive se.fac, nu numai ' pentru ambele catigorii de lucrări a serviciului ordinar, dar şi pentru lucrările es-: traordinare, câte una din fie-care. ne Art. 118. La finele fie-căruia annă, inginerul ordinar întocme- şte răfuirea, fie-căria întreprinderi, conform modelului No. 20, şi o trimite inginerului şef, dând și întreprind&torului copie : spre a ași face reclamaţiile sale către inginerul șef, până în termen de 10 dile „de la data notificației, N a 

CAPU Il. | 
Comptabilitatea inginerulaă şef. 

„Art. 119, - Inginerul sef .centraliscdă în - comptabilitatea.. sas atât lucrările şi cheltuelele ce sunt făcute” de inginerii ordinari puși. sub. ordinile sale, cât şi acele cu care_este însuși însărcinat. . . . „"Elă întoemesce: și trimite Ministrului Agriculturei, Comerciu- | lui şi al Lucrărilor Publice situațiile osebitelor părți a, serviciului ce” este încredinţat, E at a 
a
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„: Cartea comptabilităţii. 

„i: Art..120. Cartea, comptabilităţii inginerului șef (model No. 39) 
coprinde patru părți. destincte și anume: . si 
„1. Creditele încuvințate' şi sub-impărțirea lor. 
"9, Lucrările. sai: cheltuelele. făcute. .;. .. 

1": 8, Ordonanțarea fondurilor. : .:- i: 
4. Mandatele emise când este ordonator secondar, - . 

„1 + Osebit de acestea inginerul șef ține o carte aparte coprin- 
dând compturi deschise: pentru fie-care anticol a sub-repartiției. 

“Registrele creditelor. |, , a 

-. 1 Art, 121, Pentru înscrierea şi împărţirea creditelor încuviin- 
țate, sunt deschise - trei . registre, din care unul : (model No. 321) 
lit. A. împărţit în “colânele verticale “pentru osebitele capitole a 
budgetnlui, servă spre a se înscrie în el sumele autorisate succesiv 
de Ministru. a, 

Aceste credite sunt grupate în tabloul lit. B, pe capito-. 
Iele: budgetului, și: împărţite între: osebiții ingineri. și în' fine ta- 
bloul lit. .C, se' arată sub-repartiţia, lor între osebitele lucrări .co-. 
prinse în același articol al budgetului..: În tâte aceste. înpărțiri, se 
osebesc, nu numai ambele categorii a serviciului ordinar, dar şi lucră- 
zile estraordinare. . . -. 

m „ui. Registrele cheltuelelor. i 

"Art; 192, Pentru: clasarea, cheltuelelor constatate se țin două, 
registre, din care unul model lil. D, coprinde arătare pe fie-care 

lună de cheltuele: constatate pentru osebitele articole a sub-repar- 

tițiey; în altul model lit. E, se clasifică aceste cheltueli, pe capitu-. 
lile budgetului şi .pe inginerii ce le aii constatat, arătându-se la 
fie-care lună într'o' colână suma; 'cheltuelelor constate, iat în. alta. 
sumă mandatelor emise. E î- 

a | i Ordonanțarea fondurilor. - , 

„Art, 123. Osebitele ordonanțe de delegaţie prin care Ministe- 
rul împuternicesce pe inginerul şef.a. emite mandate. în contul ose- 
bitelor articole a budgetului se înscriii în pagina.1 a tabloului lit, 
F, cu No. şi data ordonanțelor de delegaţie, iar pe pagina 2 se a- 
rată pentru fie-care capitol a budgetului cum se împart sumele de- 
legate între ingineri ordonatori dupe lucrările ce derige fie-care. : 

Registrul mandatelor. ! | 

Art. 124. Mandatele emise se înscrii mai ântâiii în registru 

genecal, model lit. G, coprindând arătare de ilumăr și data mandatului, 

numărul contului deschis a lucrărei pentru care s'aii emis manda- 

tul, numele părţei priimitâre şi clasarea, cheltuelelor pe capitolele 

budgetului; iar apoi în registrul model lit H,. se arată pe capitol: 

de budget şi pe osebiţii ingineri cum S'aii emis mandatele pentru. 

Jucrările ce derige fie-care.
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| . o Comptele denchise,i.. .-. 
„Art. 125. Comptele deschise articolelor sub-repartiţei formedă o carte osebită de aceea a comptabilităței. fiind câ acesta este nu- mai pentru un anii, în” vreme ce compturile servă nemărginit până la complectarea. întroprinderilor.. DR ra a Fie-cărui compt se destină un număr de fol de modul No 40 co- prindând pe l-ia pagină tâte indicaţiile relative la o întreprindere sai lucrare spre a se putea vedea cu uşurinţă situația între .chel- tuelele autorisate,; creditele delegate şi mandatele emise... . | 

Pentru cheltuelele personalului se. țin osebite compturi pe ca- pitolele budgetului, conform modelului No 41, 

+ Situaţia mensuală Di 
„. Art. 126. Inginerul şef, la finele fie-ctiriea Juni întocmeşte o situație somarie de credite şi de lucrări săvârşite conform modelului No..42.: „Acestă situaţie coprinde pe. pagina 1, arătare de. creditele în-: cuviințate de Ministru asupra oscbitelor capitole şi articole a bud- getului și de cheituelele constatate, iar pe pagina a 2 se arată creditele încuviinţate, cheltuelile constatate, ordonanțele de delega- ție date și mandatele emise, e ca i | - Tot aicea se arată și cheltuelele ce aii a se face pe. următ * 

rele două lupi. o... et 
„Acestă situaţie este adresată, Ministeriului, cel mai tirdiii la 12 a următârei luni, Cu 
Asfel. se urmeză pentru cele '12 luni a anului, care. constitue. 

periodul în care se pot face și constata lucrările; în cât situaţia de; 
la finele lui Decembriii coprinde tâte lucrările sati cheltuelele ce se 
pot plăti în comptul acelui esercițiii, * e 

Situaţie mensuală de continuare, 
Art, 127: În al doilea anii a, fie caruea eserciţii, cure este re- -! servat numai la licuidarea definitivă și la 'plata cheltuelelor, . ingi-: nerul șef la finele fie-căria luni întoemesce. o situație mensuală de continuare, conform modelului No 43. ; aa: Acestă, situație arată creditele deschise şi cheltuelele constatate “până la 31 Decembriii, pentru fie-care capitol, asemenea se arată și ordonanţele de delegație date și mandatele emise de la începutul: esereițiului până la fnele lunei, când se face situația. Acâstă reca- pitulație este trimisă Ministeriului' o dată cu cele-l-alte situaţii lunare. _ | i | 

„Art. 128, Ca ordonator secondar inginerul “şefii, '6ste dator a tiimite la finele lunet Ministrului, stare arătâtârea de întrebuințarea: credetelor de delegaţii, conform modelului No:44, . i 
„Aceste situații coprinde arătare pe capitolele budgetului de mandatele emise în cursul luner și se-inchee priu o recapitulație de mandatele emise în lunele precedente a esercițiului, ast-fel ca să. presiate situaţiea,. definitivă şi totală ia mandatelor emise de la, în- 

aa pazei 
ceputul esercițiului. i



Situaţit. trimestriale de. personal. a | 
îi Art, 129. La Anele fie-cărni trimestru inginerul șef, pe lângă 
situațiile mensuale,  întocmesce duo 'osebite situații trimestriale, 
una pentru ingineri și conductori. a cărora lefi sunt: supuse la o- 
priri în profitul tesaurului, și alta pentru cantonieri, pichiori, etc., a 
cărora salare nu sunt 'supuse la niti: o oprire, aceste situații sunt 
conforme modelelor No. 45 și 46, şi coprinde arătare de lefile cuvenite, - 
reducerile, lefile priimite, salariile, despăgubirile, cu un cuvânt tot. 
ce priivesce lefile şi salariile. de la, începutul anului până la finele 
trimestrului. a " Si Da 

: E " Recapitulaţie. | i a 

"Art. 130. Inginerul. şef întocmesce la 31 Decembriii a fie căruia 
anii o recapitulație conformă modelului No. 47, de tâte cheltuelele 
şi lucrările ce derige însuși și de care -remâne îndatorat a pregăti 
însuși situaţie. definitive, analoge cu. acelea a inginerilor ordinari de 
sub ordinile sale; acâstă . recapitulație se alătură pe lângă situaţia, 
definitivă prescrise la' Art, următor. - „ a 

a „Situaţii definitive. Sa i 
„Art. 181, Situaţiile definitive a Inginerilorii ordinari modelul 

No 38, și aceea prescrise de Art. precedent, se resumă la 31 De- 
chembriă de Inginerul Șef, într?o situație generală definitivă, con- 
formii modelului No..48. :  .. -: A IN 

"Acestă situaţie coprinde trei. părţi: Întâea este un tabloii de 
creditele delegate succesivii: de Ministru, asupra oscbitelorii capitole 
a Budgetulul. : .. | i 

:A doua aminteşte creditele delegate pentru. osebitele capitole, 
articole a Budgetului și sub-impărţirea lor pe osebitele lucrâri; ea 
presintă în față chieltuelile constatate în cursul anului, pentru fie. 

„care articol a budgetulvi și sub-impărțirea lor pe lucrări. |. 
„-. „A treia .coprinde recapitulaţia creditelor delegate și a chel- 
tuelelorii. constatate, pentra fie care capitol. - . 
;. ; Pentru ambele” categorii de lucrări a serviciului. ordinar şi 

" pentru lucrările estraordinare, Inginerul Șef întocmeşte cite o ose- 
bită situație diânitivă și alăturindii situația preserisă la Art. pre- 
cedent le înainteşte Ministerului Agriculturei Comerțului și.al Lu- 
crărilorii Publice. Da ae 

„Situaţie ânală de cheltuelile, ordonanțele, mandatele de plăţile și de creditori - 
: ÎN ce rămină a se plăti. ” 

„Art. 132. Pentru încheerea comptabilităței unui esercițiii, In- 
ginerul Șef la epoca; în care. eserciţiului (30. Septemb.) întocmeşce 
o situaţie finală model No. 49, în care se'resumă pe capitole, or- 
donianțele de delegație aplicabile li acel, esercițiii, cheltuelile con- 
statate prin situaţiile definitive, mandatele emise, plăţile - făcute și 
sumele ce mai remână a se plăti. o i 

i s 

plățile și se trimite Ministeriului. iu 
-_;. Ac6stă situație este certificată de.plătitor, în cea ce privesce. - 

i
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„:* Pentru, lucrările  serviciulat. ordinar, de. amăndouă categoriile. se. intocmește o singură situație finală, și pentru lucrările . estraor- dinare alta. a a 
Art. 133. La începutul fi-ciiruia ani, Inginerul Șef întocmeș-" te un tabloii sumariii de tâte: mandatele | emise, în cursul : anului trecut, pentru tâte. întreprinderile acele a cărora esecutare se; în-! tinde pe un termeni de 'mat mulți ani, model No.. 50. În, acest: -tabloii pe lingă întreprinderile începute se arată pentru aducere a- minte și întreprinderile care de şi sunt începute, însă pentru care nu Sar fi emisă încă nici un “mandat, e ia Tot în acest, tabloii în colâna., observațiilorii se arată între- prinderile care ai fost părăsite de întreprindători sait care stai continuat prin regie, conformii Art. 87.. : PN „Acest tabloi, se trimite Casierulul în dublu esemplar, cel mal: tirgiu pînă la 1 Martie, Ia e Art. 134. Osebit de situaţiile. menționate la articolele: prece- dente, Inginerul Şef este dator a pregăti și a trimite Ministeriului mai înainte de începutul fic-căruia, ană unu project de Budgetii, con- formii modelului No. 51, şi un project de sub-repartiţie, ' conformii modelului No. 32 . Da E LS _ Art. 135. Când: Prefectul" este ordonator secondar, iar nu În- ginerului Șef, atunci acesta adresedi. situaţiile, model No. 42, 43, 45, 46, 47, 45, 49, cum şi projectul de Budeet și de sub-reparație Prefectului care -certificîndule le înaintesce Ministrului... .* . 

. 
1 

pi 

| Comptabilitatea Prefecţilorii, tai i 

pentru fie-care eserciţiii, următârele registre: * | ae „„„ 1. Registru de creditele cot ai tost delegate, model: No 39, litera A, -B, C şi F. a aaa „2. Registru cheltuclelorii constatate şi licuidate, model No. 39, litera D, şi F. „ i NC a 3. Registru mandatelorii emise, model No 39, litera G şi H. -. Însurierile în aceste registre se facii dupe cum se Și presintă, fără altă clasare, iar apoi osebitele articole înscrise 'în . aceste 're-. gistre se trecii în conturile deschise pentru fie-care articol a Bud-. getului model No. 40, - . uta „ Arti 137, La finele fie-căruia luni, Prefecţii cărora s'aii delegat gredite, adres€di Ministeriului un “borderoi, conformii modelului. 0.53... e RR ae i „» Acest borderoi se compune din două tablouri: : a ” Tabloul din stînga, coprinde situația somară pe capitole la cea din urmă (i a.lunei copring6nd., cheltuelele constatate, creditele delegate și mandatele emise. | | | Tabloul din drepta, coprinde împărţirea între osebiții Ingineri - 

. Art, 136. Când . Protecţii. sunt: ordonatori : secondari er țină; .
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a 'credetelorii delegate, a cheltuelelorii constatate şi a mandatelorii 
emise. Sumele înscrise în aceste trei colâne a tabloului, trebue să. 
fie de o potrivă cu totalurile situaţiilor mensuale, priimite de la: 
Inginerii Șeti, conformă Art.: 126. . e | 
iii» Prefectul întocmeşte asemenea borderouri, “pentru fie-care. ca-: 
tigorie de lucrări a serviciului ordinar și pentru lucrările estraor- 
dinare, câte unul de fie-care 

CAPU V. 
Comtabilitatea administrației centrale. 

„Art 138, Comptabilitate» administraţiei centrale se alcătu- 
ește din registre ținnte în părți duble, pentru următârele: 

1. Credite, coprindindă : - 
a). Deschiderea creditelorii pe capitolele Budgetului și credi- 

tele estraordinare. 

b) Repartiția lor pe articole. --- IN e ă 
" €). Repartiția lor pe Şefi de servicii. . a 

2. Constaturea şi licuidarea cheltuelelori.  ...... 
3. Ordonanțarea fondurilori, coprindindă: . ....... 
a). De o parte ordonanțele de delegaţie pe articolele  Budge- 

iului, iar de alta mandatele emise. DE A 
b). Anularea ordonanțelor şi. a. mandatelorii. 
4. Plățile efectuate. 
Tote operațiile sus enumerate se trecii mai întăiii în scurt: 

intrun jurnal si apoi se transcriii în compturile corespundătâre mai 
sus enumerate, Nea Sa IN 

Art. 139. Osebit de compturile sus enumerate și de jurnal, 
pentru fie care servicii se deschide un compt - special, coprimidind 
arătare dupe situaţiile mensuale de creditele 'autorisate, de drep- 
turile licudate, de fondurile, ordonanțele, de mandate emise şi de 
plățile făcute. 

1 „Art, 140. Pentru cheltuelele eserciţiilorii închise, osebit de. 
tabloul prescris la Art. 139, se ţinii și compturi speciale. pentru 
fie-care articol a acelui tabloi. 

Ant, 141. La finele fie-căria luni se închee "bilanțul generala 
tutulor compturilor și se trimite comptabilităței centrale a Finan-. 

„celor, pînă la.1 a urtuătorei luni, spre a servi .la încheerea. com- 
“+ pturilorii mensuale, . Ia RE 

Art. 142. Mobilele,: instrumentele și obiectele date de: Stat la 
osebitele servicii, sunt trecute într'un inventar general, dat în păs- 
trarea Arhivarulul Ministeriului, sub directa îngrijire a Directorulri. 

„Aceste inventare sunt .revisuite la finele fie-căruia anii, când 
se facii tote adaogirile și scăderile făcute în cursul anului și inre- 
gistrate- de Șeful comptabilităţii,, conformă. Art, 89, - i 

4 PE . i , , !
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miam PUD VI, 

Despre. iucheierea sămeloră. 

Art. 143. Sama generală şi definitivă a cheltuieleloră fie-că- 
ruia eserciții este îecheiată la 31 Decembriii anul al 2-lea, de că- 
tre comptabilitatea Administraţiei centrale.. 

Art. 144. Sama, generală şi definitivă a fie-căruia eserciții eş- 
te” imprimată și destribuită Camerei: Legislative, ca presintă aceleasi 
împărțiri ca şi Budgetul corespundător afară'de creditele estraor- 
dinare, pentru care se deschidă articole, sati capitole separate. 

Sama generală se alcătuește 'din următârele: | 
1. Un tabloii de origina-creditelorii. . | 

- 2. Un tabloii general coprindena pentru: fie-care articol Le- 
gislativ, situația definitivă a, esercițiulut espirat, care servă de ba-, 
dă legei ce se propune Camerei, pentru regularea definitivă a Bud- 
getului acelui esercițiii. ae a A Da 

3. Tote desvălireie necesare spre a se .esplica cu desărvirşire 
drepturile ciştigate, cheltuielile licuidate, plaţile, etectuate, și “chel- 
tuelile ce aii remasă însă aeplătite, E pa 

4. O situaţie pe capitole de cheltuielele esercițiilori .espirate, 
in comparație cu acele a esercițiului precedent, esplicîndiă şi Cause- le deferenței. _ A i 

Art. 145.: Sama se presintă „Camerelorii, de-o dată cu lege 
pentru regularea definitivă a Budgetulul. a 

Atlt sama cît și legea regulărei Budgetului, sunt publicate în 
cele dintâi luni a fie-căruia - anii, cînd Camera este întrunită, sai 
în cea d'intâi lună, dupe întrunirea „ Camerei, când acâsta nu este 

„întrunită la începerea, anului. 
„ “Art. 146. Pe lingă sama 'prescrisă la articolele : precedente 

Ministrul  Agriculturei, . Comerţiului și al Lucrărilori Publice mai presintă Camerei și următârele: IE 
"11. Situaţia provisorie a Budgetului esercițiului, corent, înche- - eată la 31 Decembriii. a întiiului ană a fie-căruia esercițiii. . E „2. Un tabloii special, in care, se. arată pentru fie-care din eser- cițiile precedânte și pe capitolele Budgetelor. corespundătârea) cre-. ditele ce era. deschise, dar care s'aii anulat prin legea, repulărei de-, îinitive a Budgetelor respective, D) credite .suplementare: ce s'a deschis, pentru plata: cheltuelelori. care S'aii recunoscut, conformă: Art. 42, dupe închecrea "esercițiului, e). Plăţile ce s'au .făcut pină [4 epoca. încheerei acestui tabloii, ;. i î 

3, O situație: sumarie de tâte „Contractele „sait tocmelele de 50,000; lei sati mal mult și de tote. acele inferidre la acestă sumă: 
dar care fiind de aceeași natură iusumegă 50,000, sait şi mai multi. În. acâstă situație trebue să se arete numele şi domiciliul părței contractate, natura, cheltuelelor și principalele condiţii a contractului. im. 4. Situația provisorie a lucrărilor estraordinare, făcute pînă la; 
31 Decembriă anul întâi a esercițiului curent, în contul secției a-, doua a Budgetului. DI aaa d



5. Un compt detailat de tâte întreprinderile administrate în re- 
gie, precum esploatarea, sistematică a salinelor « e. î.c. 

REGULAMENIU. 
pentru organisarea serviciului de controli asupra operațiunilor 

privitâre la căile forate), 

TITLUL 1. 

 Compuner ea Serviciului, 

Art, I. Se institue la Ministeriul. Lucrărilor - Publice, pentru 
controlul studiilor, a construcțiunei, esplătării drumului: de să și a 
întreținerei, un servicii de Ingineri compusii de: 
„1 Inspector General de La clasă. 

;::., "2, Ingineri șefi de a I-a - — 
“1 Inginer ordinar de Ia — 

  

1 dem e a i E 
"2 Idem  —  —llla = 
2 Conductori - de l-a — 

3 Idem a — 
2-ldem o oOCOCO—Tll-a — 

14, Da | 

“TITLUL II. - 

 Studizte- 

"Art, IL În timpul” studiilor, inginerii şi conductori! vor urmă 
ri marșa studiilor preparatorit. pe pământ şi 'vor asista pe inginerii 

Ni companiei în căutările lor de materialuri şi altele, 
„Aceşti din urmă le vor da tâte deslușirile proprii spre. 21 - 

muri într'o alegere a, traseului ce 'se va propunea se adopta. 
At. IL. “Frecerea riurilor, găutirea tunelelor, consolidarea să- 

păturilor, le vor studia, atât sub. punctul de vedere al economiei, 
cât şi sub punctul de vedere al dificultăților materiale ce se vor 
putea ivi la nisce asemenea lucrări. 

„Art, IV. Vor lua note de natura geologică și de constituți- 
„unea terenului străbătut de traseurile proiectate. 

„Art, V.. Se vor asigura, dacă lucrările de artă, precum: poduri, 
podisce, casis pentru trecerea “drumurilor, atât pe Wasupra cât 
și Sub cale, a -riurilor, cursurilor de apă ete, ete. sunt proiectate 
ast-fel în cât sii fie îndestulătâre trebuințelor _circulațiunei și a a- 
sigura în ori-ce -timpit:o scurgere liberă .si suficientă apelor. 

Art. VI Vor notamai cu deosebire motivurile care ar fi con- 
tribuit a se adopta cutare saii cutare natură de naterialuri, Şi cu- 
tare modii de construcţie. Si 
1) Sancţionată cu decretul No, 882, din annlii 1863.
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Art. VII. Vor esumina necesitatea 'trecerei de. nivoit saii opur- 
tunitatea mai multii sai mul puţin -a unei asemenea trecere. 

"Art. VIII. Vor esamina dimpreună „cu inginerii companiei, a- 
legerea, de făcut pentru amplasamentul stațiunelor, i 

Art. IX. Vor priimi reclamaţiunile proprietarilor interesați. - 
" Art. X. Vorveghea pentru observarea legei asupra servitudi- 

nei proprietăților”. mărginașe, drepturilor de trecere, etc. etc. şi: "ȘI 
vor da părerea asupra necesității luărilor de pămînt și a cifrei îndem- 
nităților de consimțit, în profitul proprietarilor ce ui suferit stricăciuni, 

Art. XI. Inspectorul General, şef al serviciului controlului, vai 
adresa pe fie-care lună -Ministeriului Lucrărilor Publice un raport, 
constatând starea înaintărilor a le studiilor şi va resuma' observa- 
țiunile căpătate în virtutea Articolilor precedinţi. | 

Art. XII. Planurile, profilele longitudinale, deosebitele piese a 
le proiectelor, devisurile, detailurile estimative sai altele,-le vor fi 
coinunicate de inginerii companiei; ele vor îi obiectul esamenului lor. 

Art, XIII. Voravea intrarea liberă în biurourile inginerilor 'com- 
paniei, pentru a se putea iniția în t6te detailurile redacţiunei proiectelor. 

+ Art. XIV. Proiectele propuse de companie voi fi investite d 
visa Inspectorului-general, șef al serviciului de control. .  : 

Art. XV. Inspectorul-general nu va avea drept de veto suspensiv 
asupra lucrărilor de studii, dar va da cont Ministeriului de resulta- 

"tul survegherei sale pentru fie-care proiect de lucrare de artă, pentru 
fie-care sub divisiune de secțiune şi pentru terasmente. Va artta 
objecțiunele ce va crede necesarii de făcut la propunerile companiel. 

| " TITLUL NL 

" Oonstrucţiunea.. 

Art. XVI. Dupe terminarea studiilor pentru fie-care secțiune, şi 
dupe avisul Consiliului tecnicit, Ministeriul va hotără asupra proiecte- 
lor presentate, și le va investi,:dacă va avea locii, cu aprobarea sa. 

Art XVII. O .copie conformă. de tote piesele şi desemnurile 
de proiecte aprobate se va da Inspectorului-general, şef al servi- 
ciului de .control. a a 

Axt. XVIII. Inspectorul-general, se va asigura prin sine însuși, 
saii prin agenții puși sub-ordinile sale, dacă nici o modificațiune : 
nu. S'ait întrodusii în esecutarea proiectului. | | IE 
„Art. XIX. Orl-ce modificare. propusă în timpul esecutării lu- 
crărilor, va fi supusă esamenului Inspectorului-general, şef al ser- 
viciului de 'control, care va da părerea sa. Sat 

„Art, XX. Orl-ce modificare aprobată de Minister, se.va face! 
cunoscută Inspectorului-general, șef'al serviciului de control. 

Art, XAI. Inspectorul-general sai ori-ce agent sub-ordinile 
sale, se va opune la continuarea unei. lucrări, în care seva, fi con- 
statat 'o gieșslă de construcție, saii la vre o schimbare neautorisată. 

Se va da compt immediat Ministeriului de suspendarea lucră-: - 
“ilor: si: de.motivul. acestei suspendării...
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Art, XXII. Dacă compania. va continua, cu tot veto suspensivii al 
Inspectorului- general şef al serviciului, atuncea 'acest din urmă: va 
înşciința .pe Prefectul de district, care va face cunoscut companiei prin 
act - ecstra “judiciar, de, a suspenda jucrările la puntele de con-: 
testație. | 

„Art, XXIII. Inspectorul-general, sai Inginerul șef ce îl va fi 
delegat, sa asista la probele prescrise . companiei, pentru a se asi- 
gura de soliditatea lucrărilor :de artă și va constata resultatele 
printrân proces verbal. - 

Art. XĂIV. Inginerii serviciulut de Control, se vor : încredința, 
că: “tote materialurile “întrebuințate, ait formele, dimensiunile, cuali-. 
tatea și: “greutatea 'prescrisă, că tâte lucrările preparatire. saii defi-, 
uitive de. întărire a săpăturilor masi, a consolidărei taluselor, sunt 

“bine făcute, şi vor. dresa proces-verbal, de resultatul esaminărei lor. 
p*.. Art. XXV, Vor prescrie tâte, măsurile de prudență, care li se 

vor părea de natură a preveni accidentele în lucrări de „săpături 
mari în găurile de tunele. 

| “Art. RĂVI. Vor recomenda pe. la. deosebite şanţuri întrebuința- 
rea de precauțiune. de „higienă publică, spre “înlăturarea b6lelor 
endemice. 
At. XXVII. In casti.de accident, agenţiile cele mal aprâpe 

îl va face cunoscut prin: mijlocul. cel mal repede Inginerulul şefă şi: 
Inspectorului-general. El se va: transporta îndată la acel loci, atât 
peniru a constata casurile accidentului, cât şi pentru a indica ij, 
IGcele de. reparațiune şi de a preveni revenirea. 

Art. XXVII. La fie-care lună, Ministeriul va fi pus în cunos- 
cință de starea de înaintare a Tuerăzilor la diteritele puncte, unde 
vor fi întreprinse, v:rin presentare de situațiuni prorisoril. 

Un raport alăturat la: aceste situațiuui, va însemna căusele 
de întârdiere, dificultăţile neprevegute, ete.. „ete, 

TITLUL IV. 
: pi _ Întțreţinerca. 

Art XXI, Dupe terminarea construcțiunei drumului. și: pen=: 
tru fie-care secțiune priimită de Stat, serviciul de control. veghesă' 
asupra intreținerei atât a Incrărilor de aută, a terasmentelor şi a 
căii, cât şi asupra garelor, staţiunelor şi a materialului mișcător. 

Art. XXX. Survegherea serviciului” de control, va avea de o- 
biect terasmentele. și căile: 

„Asupra aşegărei rambleurilor, al cărora efecte trebuescii Te- 
parate şi causele cercetate şi împedicate. 

, Asupra curățirej. săpăturilor mari și a . -ganțurilor de.scurgere : 
„. ASUpra bunei stări a tunelelor, ..-. _ 

"Asupra adăogirei de balast. o 
Asupra schimbărei. traverselor stricate ŞI: asupra raliurilor ŞI . 

cusineturilor care; nu mai pot. fi întrebuințate. 
Art, XXXI. Pentru lucrările. de artă, controlul sc va; efectua. 

si
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asupra reparațiunelor de făcut în urma stricăciunelor: ivite, sai din causă de învechire. a ai i Inginerul şef va, invita pe companie de-a lua acele măsuri de prudență care. vor fi de trebuință în casă de inundare, sai spar- gere de ghețun SR Art. XXXIL. Se va asigura de bnina stare de întreținere a ga- relor 'și staţiunelor, care, în tot timpul, trebue să; presinte o adă- postire convenabilă voiajorilor și a înlătura ori ce causă de strică- ciune mărfurilor depuse. : - aia Art, XĂXIIL un ceea ce privesce materialul mişcător, va esa- mina:dacă maşinele şi trăsurele respund la condițiunile in:puse prin actul de concesiune și va însemna t6te casurile de neglijență săi de nedestoinicie, care ar vătăma siguranța sai sănătatea, voiajorilor. [| ÎN i i ' . - Ia . pr, pa 

, : i. pd 
TITLUL V. 

Disposiţiuni particulare. ia 

Art. XXXIV. Un Decret ulterior special va regula disposiţiile a se adopta pentru controlul cheltuelelor şi a modului de espl6tare -a: liniilor. concedaie. . _.: .. i ID e ai 
Art; XXXV. Se va libera Inginerilor şi Conductorilor : servi i ciului. controlului o cartă de -circulațiune pe părțile: drumului: pus în” esplâtare: Întrebuinţarea acestei carte va fi esclusivu “personală. : .» 

. . , 

  

o - , îi a pa 

| LEGE. 
pentru concesiunea drumurilor, de for ale "României din partea' 

de dincâce de Milcov)). . e 

Art. 1. Se autoriză Guvernul a concede .D. D.-V.H, Ward, Thomas Bartlet, şi asociaţii lor o concesiune de construcție și de esploataţia, drumurilor de fer, împreună cu dependinţele.. lor, sub-. Clausele și condițiunele întinsa cuprinse, i LD. D.W.H, Ward, Thomas Bartlet şi asociaţii lor, priimesc' acestă concesiune şi se angej6să a construi şi a esploata sub a lor, risic şi pericol drumurile 'de fer jos arătate cu dependinţele lor, con- form tutulor. clauselor și condiţiunelor acestei convențiuni.: : „Art. 2, Lit. a. Linia drumurilor de fer concedate va fi de la: Giurgiu la Barboş, trecând prin Bucuresci,. Ploesci, Mizil, Buzău şi: Brăila, având o ramură de la Buzăă la Foca, o. „o Lăt, &, Linia de la Bucnrescă la, Virciorova, prin Craiova, Slatina, ! „Art. 8. Aceste linii de drumuri de fer, vor fi obligătâre pen-, „tru conjpania concesionară, Ci De 
i . a 

  

*) Sancţionată prin decretul cu No, 496 din anul 1864,
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Art, 4.: Aceste linii se vor. împărți în VL seoțiun: 
I. Giurgiu, Bucuresci, , 

„IL. Barboș, Brăila, Buzău, . 
“TIT, Bucuresci, Ploesci, E DI | 

IV. Ploesci, Buzăii, ! PNI 
„Y.. Buzăi, "Focșani, Sa 
VL Vireiorova, Craiova, 
VIL Craiova, Slatina, | 
“VIII Slatina, "Bucuresci. 

Art. 5. Concesionarii se obligă a. trimite în fața locului; “indată 
" după ratificarea concesiunei, Inginerii loră, spre a proceda. atât la 
studiile, cât și la ridicarea, planurilor definitive. 

Art 6, Concesionarii se obligă a începe lucrarea la Virciorova 
până “la Craiova, şi a isprăvi acestă "secţiune în termen de treki-deci 
luni de dile, de "la data promulgării acestei concesiuni. Construcţi- 
unea se va urma pe secţiunele de la Craiova la Bucuresci. Este 
bine înțeles că concesionarii. vor. avea facultatea de a începe în a- 
celaşi timp. lucrările şi pe alte secţiuni. - . 
+,» Art: 7. Concesionarii se obligă a. începe lucrările - construcţi- 
unei: drumurilor. de fer cel mai târdii până în termen de cinci luut. 
de la promulgarea acestei concesiuni, și a le săvinși cel mal târdiă 
în' opt ani de, la data promulgărei legei. 

„„:Termenile; Prevădute in presentul articol, precum Şi articolul 
6, 'se. Vor. prelungi de câtre. administraţiune; acesta însă numai la. 
casul când concesionarii ar dovedi că ati. întîmpinat împiedecări is- 
vorite din împrejurări de forță majoră, neatirnate de voința lor, pre- 
cum revoluțiune, resbel, saii și din alte casuri de forță majori, care 
ar fi de notorietate publică, având „tâte aceste casuri a se constata 
după cuviință prin arbitragiul arătat la Art, 34 de mai jos, daca ar 
urma contestațiune. 

"Art. 8 
față, esecutarea și tâte folâsele şi avantagele. ce. vor resulta din ea, 
în totul saii în parte, c către, una, sai mai multe persone, care vor pu- 
tea fi pământeni sai streini. Aceste pers6ne vor inlocui pe conce-. 
sionaii pentru. tâte drepturile. privilegele' și sarcinele ce resultă din 
concesiunea de față, și din caetul de insărciuăul. Concesionaril vor, 
fi datori a supune aprobării guvernului, până în termen cel mai târdiii 
de trei luni de la data promulgării legei de faţă, statutele societă- 
ţei ce vor forma pentru acestă intreprindere. 

“Societatea se va constitui în modul socictăților amoninie, con- 
form stipulațiunelor din codul comercial al Francei (de la Art. 29 —46). 
Statutele ei vor fi conforme cu acelea ale societăţilor esistente în Fran- 
cia, în Austria și în Italia, pentru construirea, și esplâtarea marelor 
că], ferate. . 

Disele statute se vor “ aproba de Guvern până în termen de o 
hună de la presentarea, lor. Daca până în disul termen Ministrul 
Lucrărilor Publice nu va fi aprobat statutele, saii nu va fi comuni- 

DE IN OC II II PI 

oncesionari! sunt. autorisaţi * a trece concesiunea: de:
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considera de arept ca aprobate. -.: : | 
Aprobânduse statutele de către Guvern, ele se vor promulga 

ca un regulament de administraţiune publică, și vor. avea tărie îna- 
„intea autorităților judecătoresc! și administrative ale țărei.. - : 

Prin acele statuțe concesionarii sunt datori a fiesa și a declara do- 
miciliul legal' al societăţei,-precum și locul unde se va âședa admi- 
nistraţiunea căci ferâte, care nu vor putea fi aiurea de cât în Prin- 
cipatele-Uniţe Române: totuși direcțiunea - generală şi administraţi- 
unea, financiară a societăței, pentru tot ce nu se atinge de. rela-: 
țiunele societăței cu Statul, saii cu particularii în acâstă țeră, vor. 
iaşedate în Londra. i. i: i Su 
„. - Concesionarii vor fi autorisați prin' statute a constitui în obli-: 
gațiuni trei pătrină 'din capitalul trebuitor pentru stabilirea drumu- 
rilor. ferate ce li s'aii concedat, și a nu emite acțiuni de cât numai: 
o pătrime. m LN N 

Statutele vor trebui să prevadă crearea unui fond de reservă 
prin prelevarea unei. decimi din eccedentul ce va resulta peste ve- 

- mitul curat garantat, al fic-cării an, până la concurența unei sume 
de cincă milione franci. Se | 

Fondul de” reservă va fi : menținut la acâstă țifră, prin mijlo: 
cul qisei prelevări; el va fi destinat a acoperi choltuelile de reîno- 
ire a câiel permanente, ale căilor lăturale, şi de ferire, Şi a mate- 
rialului de locomoţiune, cheltuelele pentru mărirea garelor şi stați- 
unelor, precum și acele pentru statornicivea progresivă unei al duo- 
ilea căi. Se esplică lămurit că acâstă prelevare nu va fi cuprinsă: 
în cheltuielile anuale de întreținere și esploatare arătate la $ 1, lit. a 
și b din Art 22 de mai jos. - 
„Art. 9. Concesionarii ai depus o garanţiă de trei sute mii franci, 

adică două-spre-dece mil livre sterline, la Thesaurul Public. Acestă 
garanţiă li se va înapoia îndată când linia întrâgă va fi dată în es-: 
ploatațiune.: . * i m Pa It 

Suma, depusă va produce în favorul concesionarilor un procent. 
de 6'/, la.% pe ani e aa 

Concesionarii se obligă, în termen de şâse luni de la înce- 
perea, lucrărilor, a: coinplecta cauţiunea până la un milion de franci,: 
avend a representa o sumă de șepte sute mit francă în lucrări esecu- 
tate și material aprovisionat. N a 

„Art, 10. Dacă concesionarii nu vor. fi început lucrarea în ter-! 
menul prescris de cinci luni, ei vor perde drepturile lor asupra, con- 
cesiunei și sumei de trei sute mii franci. care va deveni proprietate 
a Statului. . i II RE 

Art. 11. Dacă concesienarii nu vor isprăvi lucrarea în texme=" 
nul prescris la Art. 7, ei vor perde prin însuşi acest fact tâte drep- 
turile concesiunei, şi se va proceda, atât la continuarea şi gătirea. 
lucrărilor cât şi la esecutarea celor-l-alte datorii contractate de că-: 
tre concesionari, prin mijlocul unei adjudecațiuni ce se va'deschide” | 
pe basa unei prețairi a lucrărilor esecutate, a materialelor.:aprovi-! 

cat înscrisii concesionarilor vre o “obiecțiune' asupra lor, ele sc'vor 

je
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sionate şi o, “părților din drumul „ferat care vor fi. „până ' atunci tră-. 
date cireulațiunei. Către acâstă preţuire se va adăogi şi. Sum de-. 
pusă la Thesaurul Public. .: 

Adjudecătorii vor fi supuși îndatoririlor concesiunet și “ caetului 
de însărcinări, şi” concesionarii depărtați “vor. priizni de la adjudică- 
tori prețul ficsat prin acea adjudecaţiune. 

„Preţul. adjudecațiunei va: putea fi mai micii. de cât acela al 
preţuire. - ! 

| Dacă adjudecaţiunea deschisă nu va a aduce nici un resultat, 
se va faca o a doua adjudecaţiune, pe aceleași base, dupe un soroc 
de şâse luni; dacă. şi :.câsta a doua încercare ar rămânea fără .re- | 
„sultat, concesionaril. vor perde definitiv tâte drepturile concesiuner,. 
şi: atuncea. lucrările esecutate, materialele aprovisionate. părțile drui= 
mului ferattrădate circulaţiunei şi garanța depusă, vor deveni pro- 
prietate a Statului, fără. nică o despăgubire. - ; 

Ant 12. Concesionarii sunt autorisați 2 proceda îndată câtre. 
studii!e. definitive pentru stabilirea căici ferate, a ramurelor şi a de- 
peudinţelor et. fără ca agenții lor să pâtă întimpina vre 0 impede- 
care. întru sevirşirea, lucrărilor. : 

“ Concesionari sunt de asemenea antoricați a întra, din mOmen- 
tul ce vor socoti de cuviinţă, în stăpânirea pământurilor. destinate 
pentru. stabilirea, că iilor ferate şi -a: dependințelor lor, precum şi ale 
pământmilor:ce ar avea: ale ocupa pr.visoriii spre acest sfirzit, con- 

“ tormânduse întru acesta preseripţiunilor Jegei - de espropriare pen- 
tru: causă de utilitate publică, Și ale articolilor 15, Lu şi 15 din a-. 
cestă lege. 

| Administraţiunea le va da spre: acest Sfârşit tot ajutor ne-. 
cesariă - | 

Art, 13. Tot pământul recesariii pentru stabilirea căiet forate, 
a ramurilor şi 'a. depenrliuțelor ei, pentru mutarea căilor. de comu-: 
nicaţiune și . a cursurilor de “ape, peutru stabilirea şanțurilor, a acos- 
tumen'etor. stațiunelor,garelor, magaziilor, atelierilor, depositelor de 
materiale, biurouiilor. telegratice, caselor de : cantonieri şi. de păzi- 
tori, reservatorilor de apă, .cărierelor de piatră, prund și nisip și 
a săpăturilor, şi în genere pentru esecutarea. lucrărilor Gre-care ia 
care ar da locit la acestă stabilire, se vor “conceda concesionarilor 
fâră plată pe “proprietăţile publice, și acele de mână mârtă, de care 
Statul dispune acum, Saii va, dispune în viitor, 'precum și pe acele 
ce le are și le va avea sub a sa, administraţiune, situate în distric- 
tele de: dincâce de Milcov. 

Concesionarii vor fi, însă, datori “ a despăgubi pe axendaşii ac- 
tuall al (iselor proprietăţi, precum şi pe jocnitori, pentru pogubele 
ce le ar causa. 

Intreprinderea fiind de utilitate publică, concesionarii YOr cUm= 
ptra cualor cheltuială, pe. cele laite .proprietăţi, tâte pămînturile - - 
arătate prin aliniatul ântâiă din presentul Articol, conformânduse 
preseripțiunelor legei de espropiare pentru causă de utilitate publi- 
că, saii acelor din “i liniatul de pe urmă. al Articolului de față, şi



folosinduse, pentru: esecuiarea. lucrărilor 'atimată de acestă intre- 
prindere, de tâte drepturile ce Statul are saii va dobiîndi în virtu- 
tea legilor esistente sau viitre, în materii de lucrări publice, atât 
pentru căpătarea pământurilor prin espropriaţiune, cât și pentru es- 
tragere, transportarea şi depositarea de pământ, materiale și altele; 
ei vor 'rămânea tot-odată supuși tutulor îndatoririlor ce decurzit sil 
vor decurge pentru Statii din acele legi şi regulamente, - 

Însă, dacă legea de espropriațiune” pentru causă de 'utilitate 
publică, şi regulamentele relative la aplicațiunea ei, n'ar fi promul- 
gate înaintea începerel studiilor saii a lucrărilor, și Ja casul când 
concesionarii nu Sar fi învoit cu cei îndreptă pentru plata, despă- 
gubirilor. ce li Sar datori, aceste despăgubiri se vor regula prin mij- 

. locul unei Comisiuni arbitrale compusă. dupe cum urm6ză, pentru 
fie- -care din districtele traversate de către drumul ferat: , 

) . Prefectul districtului, Preşedinte, : i - 
Duoi membri aleşi de Tribunal dintre proprietarii nesupu la 

espropriațiune, 
Duoi membri - aleși de concesionari. 
Comisiunea arbitrală, așa constituită pentru fie-care: din: dis 

trictele traversate de -druwmul ferat, va trebui să isprăvescă opera- 
„țiunile sale în termenii de o lună de la dioa când Ministeriul -Lu- 
crărilor Publica va, fi aprobat planul parcelar arătătoriii zonei, pă- 
mânturilor a se espropriz, precum şi lista: ofertelor tăcute de . con- 
cesionari. 

: Dacă Comisiunea“ arbitrală : ar! isprăvi operaţiunile sale, 
şi n'ar statornici' val6rea- despăgubirilor în termenul mai sus arătat, 
concesionaril vor putea păși înainte și lua pământurile, “depuind 
provisorii la casa Tribunalului districtului preciul macsimum de pa- 
tru-deci galbeni de falce, otărit prin Articolul 15 de mal jos, pen-! 
tru pământurile situate afară din orașe, târguii și târgușâre şi din-. 
trun perimetru de duo! chilometri de la barierile saii mărginile fio-că- 
ruia. Cât pentru pământurile situate în lăuntrul oiaşelor, tirgurilor sai 
târguşorelor, și întrun perimetru de duoi chilometri dela barierele 
sait mărginile” lor, precum şi pentru: cele-lalte despăguri, la care ar 
putea avea drept proprietarii, arendașii sai chiriașii : pămenturilor 
saii aj clădirilor a se espropria, concesionarii, în casă: când unu sar 
fi învoit eu pers6nele îndrituite, vor putea depune provisoriii la ca- 
sa Tribunalului districtului valorea” „ofertelor ce âr î făcut acelor 
"persâne. - 

Sumele depuise provisorii de! conceșionărt nu se vor putea li- 
bera personelor. îndrituite, ci se vor înapoica concesionarilor, înda- 
tă ce ei, dupe isprăvirea Tucrărilor Comisiurei arbitrale, vor justi=" 

„fica că aii despăgubit pe cei în drept, sait vor depune la casa Tri- 
bunalului val6rea, despărubirai otărită de Comisiunea arhitrală.” 

Art, 14. Despăgubirile pentru ocuparea vremelnică - saii Der 
tru stricarea pămenturilor, acele pentru. impiedicare, modificare; sa 
desființare unei fabrici sai alt, stabilimenţ, și, în genere, pentru ori 
ce pagube: resultate. „din lucrări, vor fi în “Sarcina. concesionari-
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lor, și se vor regula și achita prin bună învoire, sai dupe ::1n0-! 
dul ce se va ficsa prin legea de espropriare pentru causă de utili- . 
tate publică, oră în lipsa, acestia, dupe modul otarit la Art 13 de. 
mal sus, .. - a ie 

; Art. 15. Se. otăresce în favorul concesionarilor că, ori care ar, 
fi estimaţia pentru fondul espropriat, concesionarii nu vor putea fi. 
obligați a plăti mai mult de cât până la patru-deci galbeni pentru: 
fie-care. falce de pământ goli, supusă esproprierci, osebit, de cele- 
alte despizubiri la care: proprietarii ar -avea drept. Ma 

„Să lămuresce că prin cuvântul „Pământ golii“ se înțelege tote 
pământurile cultivate șaii nu, pe care nu sar găsi pădari, parcuri, 
grădini, livedi,.vii, saii case de locuințe, sait ori ce clădiri, 

„_ Stipulațiunile de mai sus nu se' aplică de cât numai pentru 
pământurile. situate afară din orașe, târguri sai târguşâre şi afară 
dintr'un perimetru de duoi chilometri de da barierile sai mărginile 
fie-căruia. | , II 

La distanţele mai apropiate, precum şi în lăuntrul barierilor. 
saii a mărginilor unui orașii, târgii sati terguşor, pământurile se vor 
prețui contormii legei de espropriare pentru causă de utilitate pu- blică, saii Art. 13 al legei. de faţă, dupe valârea ce ar resulta din 
împrejurările locale. a e m a 

„Art 16. Mașinele, materialele, materiile brute sai manufactura- te şi, în genere, tâte obiectele necesarii» pentru înfiinţarea şi esploa- tarea căilor ferate, vor fi scutite de drepturile de vamă la intrarea 
„lor în ţ6ră, în tot timpul construcţiunei și până în termenii de cincă- 
spre-(lece ani, socotiți de „la termenul ficsat pentru: perfecta, săvir- 
şire a liniilor concedate. - : Pi e Art, 17. T6te contractele. şi actele de oul ce natură, privitâre 

“către înființarea ctilor ferate, către. cumpărarea de pământuri și materiale și, în genere, tote transacțiunile pentru construirea și es- ploatarea căilor ferate, acţiunile, cuponurile și obligațiunile  emana- te de la concesionari, vor. fi. scutite în » Principatele-Unite Române de ori-ce drepturi de timbru şi: de înregistrare, precum şi de'ori-: ce tacse judecătoresci în tot timpul concesiunei. Se esceptâsă nu- mal casurile în care ar veni a resulta din aceste vre o acțiune ju- 
decătorescă, fiind atunci supuşi concesionarii a achita drepturile de. 
înregistrare, de timbru și altele prevădute de legi. 

„Art. 18. Căile ferate şi pimântu ocupat de ele, vor f scuti- te de imposite directe în tot timpul concesiunef, E 
Depedinţe'e lor vor fi scutite de imposit pînă în termenii de 

cinci-spre-dece-ani, socotiți de la-dioa ficsată pentru perfecta săvir-. şire și punerea în circulațiune a liniilor concedate. 
„+ Art. 19. La casi de stricăciuni causate în lucrările şi mate- rialul căilor ferate, prin resbel, revoluțiune, sai turburări, Guvernul va regula și plăti despăgubirzle ce vor fi a se acerda concesionarilor. 
„Art. 20. Guvernul va acorda concesionarilor tot sprijinul și 

protecţiunea întru construirea, și esploatarea, căilor ferate. E 
Art, 21. Statul garantâsă concesionarilor, ca venit curat al. .
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antreprinderei, un procent anual de Șese şi, jumătate:la sută și o. - pătrime pentru amortisarea. asupra unul capital ficsat de pe acum,; pe risicul și pericolul concesionarilor la suma, totală de doui sute, mil franci în moneda, francesă, pentru fie-care chilometru ce va cu- prinde iungimea liniară a drumului de feri pentru secțiunile I, 1], III, IV și V, iar pentru secțiunile VI. VII și VIII, Statul va, garan-, ta ș6se și jumătate și o pătrime amortisarea,, ca procent anual. asupra unui capital fiesat de pe acum pe risicul 'şi. pericolul con:: cesionarilor la suma totală de 215,000, două - sute cinci-spre-dece. mil francă, pentru fie-care chilometru ceva coprinde. lungimea linia- ră a. drumului de ferii, măsurată în. lungul unui singur acsi al di-. selor drumuri între jimitele estreme a fie-cărel din stațiunele  ter-. minate, e a ae ci „-: Acestă garanţie va, intia în: lucrare, pentru fie-care secțiune a. liniei, de la flioa deschiderei ei, şi se va aplica pururea pentru to-: talul secţiunelor. deschise și date în circulațiunea publică, iar nu pentru fie-care secțiune în deosebit. Fa, va înceta cu cinci ani îna-: intea, termenului ficsat pentru” espirarea concesiunei. : Concesionarii vor avea facultatea a cere, autorisaţiunea cuvenită pentru deschide-! rea și punerea în esploatațiune a une! părți dintr”o secțiune, fără însă ca să pâtă resulta, din acâsta, dreptul pentru ei, de a .cere in-. trarea în lucrare a garanţiei procentului înaintea punerei în. circu= laţiune publica a secțiunei întregi; veniturile provenite, din esploa- tarea, unei părți de sețiuni, nu se vor socoti între veniturile arăta- te la $ III:din Articolul 29, . - a „*În casă de a se deschide o secțiune în cursul unui: ană,: garanția. procentelor pentru acea secțiune se va calcula în "Propor- țiune cu timpul petrecut de la dioa deschiderei acestei secțiuni, pi-. nă la împlinirea anului aceluia, cuprindendu-se şi ulțima dia a-: celui anii. o ia a 

Când, în virtutea acestei: clause, concesionarii ar avea dreptul, : din causa neajungerei venitului căilor ferate, de a reclama, plata par-: țială sai integrală a anuităței garantate, Guveinul va efectua a- cestă plată în monetă, de aur sati argint pînă întrun termenii de.. trei luni, începători. de Ia: publicarea socotelelor esploatațiunei a-: probat: de Comisarul Guvernului, : ia Aceste socotele se vor încheiea în fie-care anii; verificarea, și : aprobarea lor de 'câtre Comisarul Guvernului: se va face în ter-, : menii de o lună dupe espirarea fie-cărul ană. . La casii de, neverificare sai 'de neaprobare a socotelelor, în termenul sus arătat, Statul va rEspunde complementul procentului: : garantat, dupe cum va resulta din socotelile presentate, reservân- duși pururea dreptul de a notifica concesionarilor reclamaţiunele: sale, daca: va: avea loc acesta, și a cere de la ei, pînă la espirarea, unui. al doilea termenii de trei luni, rectificarea greșalelor recunoscute, -.. “Sumele ce -Guvernul va plăti concesionarilor, în virtutea a-: cestei garanții, vor fi considerate ca avansuri, pe care concesionarii vor fi datori. & le înapoiea Statului împreună : cu -procântul -:lor. d: - 

+
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cinci la sută pe ană, îndată ce venitul anual.al căilor ferate vă tra- 
ce peste anuitatea garantată de şese și trei pătrimi la sută, ori în! 
ce anii sar înfățișa un asemenea, venit, și înainte da se preleva 
ori 'ce escedent în folosul” întreprinderel, 

"Dacă la espirarea concesiunei, concesionarii ar rămânea datori 
către Stat din sumele avansate de acesta în virtutea garanţiei de 
mat sus, Statul se va despăgubi prin scădere. din suina “ce va dato- 
ri concesionarilor pentru cumpărarea materialului de esploataținne 
daca va avea loc acâsta. conform celor stipulate prin Articolul. 25: 

Art. 22. Un regulament de administrațiune publică, conformă 
cu cele statormicite în acâsta' materie în cele-l-alte Staturi europe- 

„ne,'va determina formele dupe care concesionarii vor fi datori: a' 
justifica în privirea Statului şi sub controlul administrațiunei supa- 
riâre despre cheltuelile de întreținere și esploatâre, precurm și des- . 
pre veniturile căilor ferate. . 

SL În: cheltuelile” anuale de întreţinere şi espioatare se vor 
„ cuprinde: a fa 

a). Tâte cheltuielile ce concesionarii vor face pentru repara-! 
- ţiunile ordinare şi estra-ordinare și pentru întreţinerea căilor ferate. 

»b). Cheltuelile. de esploatare, de administrarea, şi de priveghe- 
rea, căilor ferate. 

"€). Cheltuelile de întreținere. și esploatare- a proprietăţilor 
nemișcătore, dobindite de concesionari peatru . serviciul căilor ferate 
şi ne întrebuințate întru acestă pînă la vindare sait lâ înapoerea, lor 
către proprietarii primitivi, conforv disposițiunelor ce se vor. ca- 
prinde în legea.de esp-opriare pentru causă de ulilitate publică. 

„i. :8.“LL. Nu se vor cuprinde în cheltuielile anuale de întreținere 
şi esplotare, acele: care n'ar servi d'a dreptul: întru esplâtarea căi- 
lor ferate. 

In nici un casii cheltuielile de întreţinere şi esploataţiune, ci ci- 
tate în $ de mai.sus, nu vor putea t trece peste: patru- decă şi cinci 
la. sută din venitul brut. 

: $. IL. În veniturile anuale se vor cuprinde. tote veniturile or: 
dinare, şi estraordinare priimite de concesionari și provenite din es- 
ploatarea, căilor ferate și a dependințelor lor arătate la aliniatul al 
duoilea din Art '25 de ma! jos, și.din esploatarea proprietăților ne-, 
snișcătâre, neîntrebuințate în serviciul drumului ferat, pină la vîn- 
darea saii înapoierea, lor către” proprietarii primitivi. 

Art. 23. La ori-ce epocă, după espirarea unui termeni de cinci 
ani, de la data mai sus ficsată pentru. perfecta, sâvirşire a liniilorii 
concedate, dacă în cinci ani consecutivi Statul ar fi nevoit a plăti 

- xre 0 sumă pentru complectarea procentului ce a garantat şi dacă 
ar avea locii dea presupune că acest fact, resultă din o rea, admi- 
nistrare a intereselor întreprinderei, Ministerul Lucrărilor Publice 
va avea dreptul de a cita pe concesionar, sai: pe societatea ceva : 
inlocui, inaintea, jurisdicțiunei arătată la: Articolul 34 de mal jos. 

Dacă factul jelei administrări se va dovedi definitiv inaintea. 
acei, jurisdicţiunt, dupe o cercetare de. esperți: ordonată de ea, Mi-. -
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nisteriul. va putea. cere atunri dea lua. asupră'și, în numele Statu-: lui; administrarea și direcțiunea drumului pe conta. concesionarilor 
și sub controlul lor, fără prejudițiul dreptului acestora de a li se 
plăti procentul garantat. | a A 
„..- Îndată ce căile ferate, administrate de cătră Stat, vor ajunge: 

a produce din noii, în timpi de un anii, procentul garantat de Ş6- 
se şi trei pătrimi pe anii, concesionarii vor reintra în stăpînirea ad- ministrațiunei și a direcțiunei căilor ferate. . Sa 
„La tot'casul, Guvernul nu va putea lua asuprăși administra- 

țiunea și direcțiunea drumurilor ferate, de cât în urmarea unei a-; 
nume auțorisațiuni a Puterel legislative. .. Da 

- Art, 24. Dăinuirea acestei concesiuni va fi de nouă-deci: ani, 
socotiți de la termenul prescrisă pentru săvirşirea  întregei : linil și: 
a ramurilor concedate,  -* - SI E "i Art 25, La epoca ficsată pentru espirarea, concesiunel şi prin 
singurul fact al acestei espirărei, Statul va înlocui pe concesionari: 
în proprietatea pământurilor şi a lucrărilor ce constitue căile fera-. 
te şi dependentele lor, şi va intra, îndată în stăpinirea căilor. con- 
cedate a, tutulor dependinţelor şi a, tutulor veniturilor lor 

| Concesionarii: vor fi datori a trăda în bună stare 'de întreţi- 
nere căile ferate, lucrările și dependentele lor, precum garele, 1o- 
curile de încărcare" şi de descărcare, stațiunele cu tâte dependințele 

i 

lor, biurourile, casele de cantonieri şi păzitori, mașinele ficse și. în; 
genere tâte obiectele nemişcătâre ce n'ar avea specială şi deosebită 
destinaţie nuinal pentru serviciul transporturilor. „ p 

În cei dupe urmă cinci ani ce vor preceda termenulii conce-. 
siunei, Guvernul va avea dreptul de a implini veniturile drumului 
ferat, şi-de a le întrebuința întru restabilirea în bună stare a dru-: 
mului şi a tutulor dependinţelor lui, dacă concesionarii nu ar lua: 
tote măsurile pentru întrega, și desăviişita îndeplinire a acestei în- 
datoriri. SE , | i 

Cât pentru lucrurile mișcătâre, precum mașini, locomotive, va- 
gone, trăsuri de tot felul, cară, materiale, combustibile Și  aprovi- 
sionări de tot felul, și obiecte mişcătâre necuprinse. în enumeraţiu-. 
nea de ma! sus, acestea remânii proprietatea concesionarilor, și con- - 
cesionarii vor avea, dreptul de a cere ca Statul să le ia cu un 
preț ce se “va hotări prin esperţi; asemenea și Statul va âvea drep- 
tul de a cere ca concesionarii să le dea cu un asemenea preții.: 

Statul, însă, nu va Â obligat -a lua mat multe aprovisionări . 
de cât acele necesarii căilor ferate pe un timp de şese luni. - -- .: 

„Concesionarii vor. vemânea proprietari ai construcțiunelor spe- . ciale. precum cuptâre de: coke, vârsătorii, fabrici de mașini și -alte, 
stabilimente ce le ar fi inființat, și care mar fi considerate ca, fă- 
când parte din dependinţele căilor. ferate, precum și ale proprie- 
tăţilor și „ale materialului destinatia către serviciul” de „transporturi 
accesorii drumului ferat. aaa 

Art. 26. Concesionarii vor fi'supuși prescripțiunilor. legiuirer 
asupra, căilor ferate, precum și tutulor legilor, regulementelor şi in-
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strucțiunilor administrative ce în' viitor se vor face asupra căilor ferate, 
întru cât acestea n ar fi contrarii legei de față şi caetului de însărcinăul.: 

: Guvernul va presenta - încușiinţărei Puterei legislative, Ja tim- 
pul cuvenit, proiectul de lege asupra esproprierei pentru causă de: 
utilitate publică. 

-Guvernul va: presenta asemenea, la timpul cuvenit, proiectulii: 
de lege 'asupra regimului apelor, precum și: proiecte pentru tâte le- 
gile ce se vor socoti trebuitâre spre a: închediişui lucrarea căci fă- 
rate și esecutarea transacțiunelor și u regulamentelor întreprinde- 
rei, nu mai puținii ș şi cele necesarii pentru a închediişui siguranța , 
drepturile Și interesele publicului și ale Statului 
„+ Regulamentele și instrucțiunele administrative pentru aplicarea 
acestor legi, se vor întocmi și promulga . în timpul cel mai scuntii 
putinciosti. 

„Art, 27. Secsiunile formând. resoul concedat, vor îi construite 
pentru: o singură cale, însă i podurile și podiscele vor Â construite 
pentru două “căt. 

Terasementele în. genere vor fi esecutate: pentru 0 singură ca- - 
le, afară de terasementele a demi-cote care” vor fi esecutate :pen- 
tru două-căi. Railurile vor îi puse pentru o cale numai stabilindu- 
se dupe trebuința serviciului numărul trebuitor de gare d'evitament. 

Concesionarii: vor fi dator a. întreține pururea în stare. bună 
de conservare în tot timpul concesiunei t6te ciile ferate ce le sunt 
concedate, în mod ca circulația să fie pururea înlesnici6să și sigu- 
ră și vor pune migi6cele lor “de esplstare. în stare de a respunde 
Ja tâte nevoile circulațiunei publice 

Art. 28. Statul va avea: pururea - dreptul de a. verifica starea, 
căilor ferate şi dependințelor lor, prin unul 'saii mal mulți comisari 
orînduiți de administrațiune. - 

. Guvernul vă regula, prin înțelegere cu ” concesionarii, esersi- : 
ciul dreptului de priveghere a Statului asupra căilor ferate, 

Cheltuielile” ce Statul va face pentru - survegherea ,: verificarea. 
şi priimirea lucrărilor, pentru controlul și poliţia drumurilor ferate, 
pentru lefile şi alte cheltueli ale inspectorilor, comisarilor şi ale a- 
genţilor subordonați lor, întrun cuvânt. tote chelinielile ce ar pu-. 
tea resulta pentru Stat din stipulațiunile lege! de faţă şi a cactului: 
de insăreinăti, se -vor-socoti acoperite prin plata . ce concesionarii - 
vorefectua în fiecare anii la tesaurul public unei sume de opt deciyfranci, 
pentru . fie-care 'chilometru ce “a: cuprinde. lungimea liniară dru- 
mului de fer ce se va găsi esplâtat, saii în cursii de esecutare de 
către concesionari. 

„Concesionarii nu vor putea fi: supusi, nică întrun :cas, la vre 

o plată covirșitâre peste suma. sus arătat. - 
"Art, 29. Societatea va fi cu totul! independentă de guvermii în 

ceea, ce priveşte. modul de organisare -a serviciului, administraţiu- . - 
nea, interidră, operațiunile ei inanciare Şi comerciale, chestiunile tec-. 
nice Și elațiunile « cu împiegaţii + e, fără prejudeţiul ÎNSĂ . a clause-
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lor şi condițiunilor stipulate în legea de față, și în caetulu de în- 
sărcinări. ... d ae 

Art 30. Căile ferate ce faci. obiectul concesiunei de faţă, fi- 
ind considerate ca proprietate publică, nu pot fi-supuse,: sub nici 
un cuvânt, esproprierei silnice sau secuestrulul în favorul -credito- 
rilor, sub ori-ce tutlu, a persnelor. sai a: societăţii. concesionare ; acest privilegii se întinde la tâte lucrurile mișcătore. și -nemișcăt6- 
re ătivnate de căile ferate și de. esploatațiunea -lor;ân consecuență , 
la. casii de .reclamaţiune asupra concesionarilor, numai vetul căet fe- 
rate pste fi supusii la un secuestru întru cât ar prisosi peste 'su- mele necesari pentzu serviciul şi întreținerea, regulată a: căilori. 

Art. 31. Nici o amendă, sai alte condamnări, : în contra în- 
treprinderei „sait în contra unuia din agenții ei; nu se va putea.pro- nuncia de cât numai. de autorităţile competente, conformă  legilorii țerei. E ie II a i": Responsabilitatea civilă .în. contra. intreprinderi nu' se va putea 
esersa de cât asupra întregei societăţi, considerată "ga ființă colec- 
tivă, iar. nu: personal asupra membrilor societăței,. nici. asupra -ad- ministratorilor. e, c 

„si + i Responsabilitatea penală nu' se. va: putea. esersa de 'cât, perso- nal -asupra făptuitorilor unei. crime sai. delict, firă ase putea în- tinde asupra societăţii saii asupra administratorilor ei, ce nu ar fi luat parte la aceste crime şi delicte, e 
Art.. 32. Statul nu va putea conceda alte linii de drumuri. fe- 

rate- paralele! cu acele. ce facii obiectul. presentei concesiuni, saii ca- 
„re ar întruni împreună doui puncturi: situate : pe: aceste drumiuuri, sau care ar deservi, aceleași localități, în modii de a face concurență: drumurilor concedate prin. legea de faţă ci 

„:i „Dacă Statul ar proiecta, concesiunea unu drumiă. feat în con- ditiunile sus (lise, Ministeriul Lucrărilor Publice va informa, pe con-: cesionari, carii vor. avea. dreptu de preferință cu cohdiţiuni „egale și vor fi. datori a se; pronuncia definitivi în termenii de trei. luni. |. Art, 33. Concesionarii nu se, vor putea: nici odini6 ră folosi de. vre o jurisdicțiune străină în tote contestațiunile ce s'ar. ridica în- tre ei şi administrațiunea țerei, în privința acestei concesiuni. -..;5, „Art. 34. Pentru tâte. contestaţiunile la'care ar da: loci. ese cutarea şi. interpretarea concesiuni de: față, şi a caetulul de. însăr-. cinăui,. concesionarii sati societatea co" va înlocui se vor adresa, mat! ântâiii către Ministeriul Lucrărilor Publice, carele va .avea: dreptul. de a lua hotăriri în numele Guvernului, | DID ae „ La casii:de neînțelegere între. Ministru - şi- concesionani, : con=: testațiunea se va supune unu! Tribunal arbitra] compusii de duoi ar-. bitri,. din carii unul alesii de 'Guvernii şi-altul de. concesionari, fă- 
ră privire întru acâsta la ori: ce disposițiune. contrară a, legilor.: -„Partea.ce-va avea recurs la acestă. hotărire arbitrală, va in; forma pe cea. altă parte despre numirea arbitrului seii,. învitând-o: 
a alege: și..ea un arbitru din partei, i i 
La casil când cea. altă parte -n'ar: respunde la. acestă invitare,| 

mA 

i
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pină în termenii. de două-deci si una dile, partea care a recursi la 
arbitragiu va numi, pe al duoilea arbitru în numele seii, încunos=: : 
ciințând numai pe partea, adversă despre acesta. a 
1... La casu de neunire în socotințele arbitrilor, părțile vor numi 
un super-arbitru. Dacă pînă întrun termenii de două deci şi una 
file, ele nu S'ar fi putut înțelege asupra acestei numiri, ca se va 
„face de către acei d'ântâii duo! arbitri. De 

-. Dacă nică arbitrii nu sar fi -putut înțelege, pină în termen: 
„ de dece dile, asupra numirei super-arbitrului, Primul-Președinte al 

Inaltei Curți de Justiţie şi de Casaţiune va fi super-arbitru de drept. 
„» Ambele părţi "vor fi datâre a se supune fără apel la unita ho- 

“tărire a arbitrilor, sai, 13, casii-de neunire a acestora, la sentința 
„super-arbitrului, carele va fi datoriă a se uni cu una din socotin= 
țele. emise: de arbitri, sai a'și mărgini sentința între limitele aces- 
tor socotinți. 
„- u Arbitrii și super-arbitrul numit de părți saii de arbitri, vor putea 

fi pământeni sai străini... . . ra a 
„1. Art, 85. Dacă concesionarii sar.găsi “mpedicată sai opriți de 
„unul din casurile de. forța-majoră, prevădute la Art. 7 din “legea 
de faţă, de a îndeplini îndatoririle ce resultă din concesiune și din 
caietul de însărcinari, precum și de a se bucura de drepturile, pri- 
vilegiile şi. avantagele stipulate prin ele, timpul cât ar fi fost 'ast- 
fel împedicați sai opriți, se va scădea din. calculul periodului ficsat 
prin, presenta concesiune pentru esecutarea acestor îndatoriri, . - 
-::. Art. 36. Concesionarii vor putea, cu consimțimântul Guvernului , 

„să lege acâstă întreprindere, -în totul saii în parte prin mijlocul fu- 
siunei, al arendăret” saii în alt mod. cu alte drumuri ce sunt sai 

- vor putea fi concedate în Principatele-Unite, sai airea.  - -. : 
„Art, 37, La ori: ce epocă, dupe espirarea unul termen de trei 

deci ani de la data ficsată, pentru perfecta săvirşire a liniilor con- 
cedate, Statul va avea dreptul de a răscumpăra acestă concesiune. 

„- R&scumpărarea însă nu se va putea aplica.de cât la întrega 
linie concedată cu ale et ramuri şi prelungire, : . Si 

“Pentru a se regula  preciul rescupărărei se vor lua veniturile 
„curat anuale primite de concesionari în cei din urmă şâpte ani ce: 

vor preceda anul-în care s'ar face rescumpărarea, se va scădea ve- 
nitulii curat al acelor dou! ani mai puţinii producători, și cu res- 
tul se va statornici venitulii curat midlocii ali fie-cărul din cel-: 
lalți cinci ani. e SE ca 

Acestii venit curat midlociii, va: înfătișa: valorea unei anuități 
pe care Statulii o va datori şi o va plăti concesionarilor în fie-care 
din anii ce ar mai remânea pînă la espirarea concesiunei. 

„- Înttotii casulă, valârea, acel anuități nu va, putea, fi: mai mică 
de cât venitulu curat al acelui de pe-urmă din acei ștpte ani, lu- . 
ați ca termenii de comparaţiune, nică de câtă procentuli garantată 
de către Stati. ..: o DE | 

Osebitii de acesta. concesionari! vor mal priimi, pînă. în trei 
luni dupa rescumperare, plățile la care ar.avea drept la espitarea -
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concesiunei, conformi! 'celorii stipulate prin Art, 25 a legei de faţă. 
Art, 38. Caietul do însărcinări va fi conformii cu acel adop- 

tatii pentru drumurile de feri de dincolo de Milcofă, întru cât eli 
nu va fi. contrarii stipulaţiunelorii - speciale conţinute în actul de 
concesiune. .. + E 

-. Art, 89. Cohcesionarii declară că. acceptâsă stipulaţiunele ar- 
ticolului 5 din legea de concesiune a drumului ferat pe valea Si- 
retului, privitâre la, linia de la Brăila la Barboși, și că prin urma= 
re se reservă dreptul concesionarilorii acelui drumi: de a lua asu- 
pra D-loriă construcția acelei linii în. termenile și Sub. condiţiunile precisate în Art. 5 arătat mal susă. | E 
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privitâre la instrucţiunea armatei Principatelor-Unite, ale. Ro- 
Pepe te mâniei!), . ii 

Art. 1. Instrucţiunea, esercițiul și disciplina armatei Princi- patelor-Unite ale Românii, precum şi formarea, Statelor ei maiore, modul administraţiunei şi al comptabilităţii ei vor. fi de 'acum înainte uniforme. E Art. IL.- Se vor înființa în Bucuresci detașamente model de tâte armele, pentru formarea de instructori aj armatei întregi. , Aceste detașamente vor fi compuse pentru infanterie: de un ba- talion de linie și de o companie de .vinători, pentru 'cavalerie de un „escadron, pentru artilerie de o iaterie pedestră şi de. o. baterie că- lare, și pentru genii de o companie, iar pentru marină se va aședa în Ismail un detașament spre organisarea unei fiotile, „ui :..: Piă-care detaşament va f compus de ostași. din.ambele Prin-, cipate. în 'proporţiunea oștirilor. ce se: recrutsă în fiă-care . Princi- 

  

') Sancţionată prin decretul domnesc cu No, 188, din anul 1860, 
. , | 19
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pat, wmând a se face și cheltuelile. tot în acestă proporţiune din 
ambele visterii. 

Aceste detașamente vor. fi permanente $ şi vor forma un corp a 
parte; personalul lor sa va schimba treptat, "dând armatei instruc- 
torii necesarii și înlocuindu'i cu din ostașii care vor fi ar&tat mal 
nuultă aptitudine; jar la soldaţi se va cere și condițiunea de a fi 
servit un an.. Ă 

Art. IL, Pentru iastruirea și comandarea detașamentelor modele, 
pentru organis area, statelor maiore, pentru reformarea administra- 
țiunei şi a comptabilităței armatei, se vor cere de la guver nul fran- 
ces oficieri și sub-oficieri după cum urmâsă. 

A. Pentru detașamentele” de infanterie. 
1 Comandir de batalion. | | 
1 Căpitan ajutor. . - | 
4 Sub-oficieri. 
1 Capitan de vinători și doi sub-oficieri tot din acea armă. 

B. Pentru detașamentul de cavalerie. 
1 Coinandir de escadron. Aa 
1 Locoteninte ajutor. a - 
3 Sub-oficieri și . . 
1 Viterinar. 

C. Pentru detașamentul de artileriă, 
1 Comandir de baterie pedestră ș și 

: 9 Sub oficii. * - a 
„1 Comandir de baterie călare. . 
"9 Sub-oficieri. 

1. Pirotechnic 
D. Pentru compania de genii. 

1 Oficer de geniă şi -. 
4 Sub- oficieri din acâstă armă. 

E, Pentiu stat maior, : îi. i 
1 Comandir de escadron de statul maio entru derijareă 

lucrărilor de geodesie. ” 
1 Căpitan de: stat maior cu misiunea specială de a dirige 

scola militară, care va, fi în Bucuresci ună pentru ai- 
„+ bele” Principate. : | î 
F Pentru intendenţa militară -- au 
„i T. Sub-intendente pentru adiinistraţiunea, și comptabiltaea 

„armatei, ...-.: , mia 
-. :G. Pentru detașamentul de marină. | na 
„si. 1 Oficier de marină, - - o 

2 Sub-oficieri, -::- tie 
+1 Şef de .construcţiunea navală pi | 
Ar IV. In fiă-care detașament: se va numi un comitet compus! 

de; cinci oficieră din, câre comandirii detașamentelor fac parte de drit 
ȘI “presidă” acele. comitete. :"Aceste ' comitete. vor modifica și vor re- 
dige tote regulamentele mii îitare necesaril ȘI vor priveghia tipări 
rea lor; i A ă
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“Asemenea. se va urma și! pentru administrațiunea, și: comptabi- litatea armatei. : ee 
“+ Art. V. Spre a:se aduce . de'ndată; sus arătaţii . oficeri: şi sub=: oficeri francesi, se deschide guvernului un credit de 400 mii lei din - care 200 mil lei din țâra Romândscii şi 200 mir lei din Moldavia. Art. VI, Tot dodată se vor trimite cu cheltuiala Statului tineri Români, pentru a studia  sciințele militare în ;se6lele speciale ale Francie... SOS E 2. Numărul: acestor elevi şi modul alegerilor vor fi precum urmâsă:! ş a. Opt: pentru infanterie și patru: pentru: cavalerie 'la' scâla. de Ja: ţ,: Ye, LI aa me Du pa a tă Ii ae E gIaI 

Aceștia se vor alege prin concurs din junii Români civili şi militari care nu vor fi trecuţi virsta. de 18 ani. Militari însă de la acel care până la, acestă vîrstă nu vor fi dobândit gradul de ofiveri. 
Programul concursului va, fi acela al admisibilităței junilor în scOla de 'St.:Cyr. e 

b. Ş6se pentru genii la scslă politecnică, cu obligațiune de'a trece: pe urmă în sc6la specială de la Metz. EI RR 
:: „Programul concursului va fi acel al admisibilităţii în sc6la po- litecnică, iar. cele-l-altu condițiunt: vor fi acele copriuse: la litera. a.: „e. Pentru scâla de Stat maior. patru sub-locotenenți eşiți din sc6la: militară, și care se vor lua din cel moi d'ântâiii: după lista: de: cla-: Sificare la eșirea lor din scolă. ei i ri a 
d. Șese tineri, din care duoi pentru medicină și patru pentru arta: “viterinară.. Aceștia, se vor. lua din cei mai d'ântâiii, elevi ai. scâlei militare de hirurgie dir Bucuresci care vor fi sterminat studiile lor, ! 

i ae het uȚ pi “ 

y 

  

au E i E == pa ă . : Du „i? 

pe PRI Ia 
N i PI DD LI E AI 1 ? 

PRR A Aaa 
ÎI IRR I a  I LE GE. e IRI HP 

.. , pi NE p..? , ce - 

Pa m . Pa i ; n tr „ti SUV : pentru 428 grade ostășosci necesarii a se înfiinţa pe efectivul: . Se actual al oștirei!).., pepe 

Art, IL. 106 grade de jos' pentru trebuinţa: trenului oştitel , înființat închă din anul espirat. ,; . - PE 
-». „Art, IL 322 grade de jos, care vor forma o companie de me- scriași. . e d 
„Art. TI, Suma trebuineidsă pentru susținerea, a. 106 ment at: trenului, precum și: pentru: acoperirea deficitului! ce a resultat, Ia în- ființarea furgânelor și chesânelor et lei 355,100 —3 Pentru 322 grade meseriași, peste iconoimia ! 

rămasă din îmbrăcămintea, servitorilor! ofi zieresci. 164,123 —16 
i orPotă suma lei 8193353219 a 
4 [. . a 

') Saneţionată prin decretulă domuescă cu No. 105: din 'anul 1860: 1: 
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Art, IV. .Se. deschide: ministeriului de resboiăl un credit. de lei 
cinci sute nouă-spre-dece mii, dou&-sute-dou&-deci şi trei, parale nouă. 
spre-fjece, pentru ebecutarea nemijlocită, a disposițiilov acestei legiuiri. 

ba cp May i ia a 

IDEII IDE i CINE ANI E DS Ra EI 

e "oi iati soon sutele e 
Acestu . regulament . întăritu și promulgată prin înaltul Decret 
principal, publicati în 'No. 14 ală Monitorului. 6stei, se inseră şi 
aci pentru mai multă ă publicitate. (Monitorul oficial No. 51, „1862)-; 

d 

Ș 2 i Na E - : ii mru, 1 n i E 

îi ni Școpulii Scole: |     
se Ei 

“Art. 1. Scăla Militară. stabilită în Rucuresei este destinată sa: 
formeze: oficeri: dei tâte arnele. :. -. .. i: mp i 

Art: 2. Cursulii instrucţiunii este. de, cinei. ani. A Era 
-ur Art. 3. Numărul: elevilori, trebue să: fie de 70,; insă i acâstă ţi 

fră va, fi variabilă, ca pote: să se; mărescă. saii :să- micşoreze dupe! 
trebuința: care se. va simți: în armată și dupe numărul presupusă, 
alit vacanțelorii. la; epoca cşirei lorit din scâlă., i 

Ant, 4. Sela militară. este aupusă : regimului militarii şi for-: 
m6ză o comandă deosebită,; sub. oxdinile Ministeriulut de reshelii. | 

„Art, 5. Din numărul: de 70, elevi,. 52 suntii întreținuți în :sc6-; 
lă cu: cheltuiala, - "părinților: Jorii, iar. din. cei-l-alți.i șeses.suntii bur=.: 
sieri întregi și 12 semi-bursieni a! Ştatului. 

Art. 6. “Pacsa pentru fie-care elevi: rămâne fiesată de 18 gal- 
beni .pe semestru, care se plătesce înainte. De se va întîmpla, ca: 
din vre o causă 6re-care vre unii elevii să fiă ştersit din registrele 
şcâlei, banii rămânii în casa şc6lei, 

Art, 7. Bursele și semi- bursele voril fi acordate de Ministrul 

ministraţiune ale scâlet acelor. elevi a câroră lipsă de miglcd st 
va constata prin acte oficiale dându-se preferința fiilorii de militari. 
Părinţi ai cărora copii vorii fi semi-burse, ori plăti pe jumătate 
tacsa, dupe _condiţiunile coprinse la art. 6. 

Art.. 8. Pentru cumpărarea instruruatelorii necesari: studiu- 
lui: precum: 'compâsuri, 6chere, văpseli, ş: c: 1.:hărtia de desemni 
şi de serisii se va plăti de fiă-care elevii fără osebire o. dată 'pen- 
tru totă-d'auna“lă intrarea lut în. scolă” gece galbeni: “Aceste în- 
strumente : rămână ale: elevului la eşirea Iu din e6lă: aa | 

ENI trai 

a „PITLULĂ m i 
„ Pprsonalulii scolei. 

  

Art, 9, "Pezsonalulă sc6lei se compune: PN 
De Stati-Majorulii, ȘCOLE, ett
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De profesori şi amploiaţi: și de militari. din armată, sub-ofici- 
erişi soldaţi în serviciul sc6lei. ' DECIT ENI 

1. Stată-2/aioruli Scdley, . Sa 100 PI N a . 
1. Sub-directorulii care e totii de'o: dată, și Directort de stu- 

diă cu gradulii de Maiorii, sai celă puţinii 'căpitană. + 
1, Căpitanii însărcinată mai: cu deosebire cu poliţia și disci- | 

plina şi cu totă instrucţiunea militară teoretică: şi: practică: 
3. Oficerii subalterni (doui de infanterie! şi unu de cavalerie) 

insărcinați cu detaiurile serviciului interiori, cu 'instrucțiunda regu- 
lamentară, și esercițiulii militarii sub direcțiunea: căpitanului. | 

2. Ofigierii Sub-alterni respectivi. urii e i 
“1, , -» *  (Locotenenti) casierii, oficeră de îm- - 

brăcăminte și bibliotecari. |... - 
1. Medicii de Batalionii clasa'[.' 

   

  

| „Profesoril, 
IPN IE E a E ta CI ai i, 
-.1. De cursulii religiosii; | „lu '— Fisica'și Himia, -. îi. : 

: 1. — limba română | „1... — Geometrie Analitică, sta- 
me ii francesă.: i i. - |. ticășigeodezie. - 
Io Berman, e i | „1. — Portificaţiă:. 
l„.— Algeb. și Trigonometrie. - |. -1 — Artilerie. :.:. :.. 3 

„1.:— Aritmetică şi Geometrie. | :1.. — Arhitectură, poduri și șos 
1, —. Istorie... ..-- . „poi 0 i sele, re. Reita: ia 
1. — Geografie. ! 1. — Administraţiunea,:.. Mili- 
1. — Istoria Naturală. .. „tară şi legislatură. 
1. — Desemnii și caligrafie.. ... | +1. — Hipologie. NE 
1. — Topografie. 1 — Serimă Gimnastică și na- 
|. -— Istoria Militară, tactică | - -::: tațiă, 

și stategia. |, 1 — Geometriă descriptivă. - 
Ia i oa 

Amploiați, i 
1. Pzeotii SR Ra 
1. Scriitorii, 5 at | 

i a Militari. din armiaiă în. serviciuliă scolii, a 
: i (Sub-oficeri și soldați). e 

„3. Adiutanţi: sub-oficeri, sub direcţiunea oficeriloră însărcinaţi cu :amânuntele. serviciului interiori ală. instrucţiunii; (2. de infante» 
rie şi 1 de artilerie). , pe 

„+4: Serjenţi din care 1 pentru dormitori, .1 pentru magazie şi 
bibliotecă, un ajutorii al ofițerului de imbrăcăminte (secretarii: ală 
casierului, și. 1 care va împlini funcțiunile -portarului: sedlei. 
„1. +23: Soldaţi din care: i ei 

a .$ 
4 o i lorefectoii i i 
3» însărcinați cu curăţenia sălilor și claselor. 

N
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-ioiei8 âaoupenteu- cuhniă și aprovisionare,: .: sii ni! 
2.  lampiști . II E a 
2 o» la dormitorii, e ct, 

= 1: arta sala de toaletă, . IRI 
1» .+de ordonanță:la:cancelariă,: -- - Na Io ai 

: - 1 fai p::, Br E RI ».: casierii, pere „i „ . DE 

| 9 sia - la spitali, - .: NI EREI 

pi Le a ur comistă,.. a aa 
- a ela n toboşari,- N 

Drm CrOitOrile ia, „i aie 
12 cismariă, iii : i 
pe Dali as | 

ta mil 

| Seruilori.. * : DEE 
1 Bucătari. . 
2 Spălătorese. aaa | 
Art. 10. Catredele profesorilorii titulari, precum şi ale -repeti- 

torilorii, se;:daii prin concurșii, iur daca unii 'dih ofițeri. vor, “fi dati 
probe de: capacitate însemnată, unii ca aceea se pot numi profesori 
titulari saii:respectivi: și fără concursi dupe . recomandaţiunea di- 
rectorului sc6lef. și cu. învoizea consliulut de. instrucțiune, _ 

„ Diversele concursuri, atâtii: pentru. catedrele de profesori, cât 
şi pentru repetitori. se faci : înaintea: unei comisiuni. numită, de Mi- 
nistru, compusă de ofițeri și profesori de ai sclei, dupe: propune- 
rea directorului seolei.: .. . ae 

i TITLUL mpi 

„..Consiliuli de instrucțiune... „..: 
„ta 

At: 11. Un.consilii, de instrucţiune. este însărcinatii cu amă- 
nuntele privitâre la studiul și lucrările elevilorii. 

Acesti consilii se compune: - PI 
De directorulii șc6lei președint. e 
i) > de studiă și a 

» trei profesori dintre cari 1 să fie militarii, hotăritit în fie-. 
care anii după rândă la 1-iii Septembre şi numitii de directori. 

„Art. 19, Acestii consilii se adună în seanțe ordinare la înce- 
puitulii fiă-căria luni. Pâte fi reunitii şi în seanţe estra-ordinare du- 
pe. convocarea 'Directorului,: oră. cândii „va socoti:elii de! cuviință. 
„o Art, 18. Cel-lalţi. profesori, repetitort: şi» oficeri din -Statulii- 
Majorii alii selei potii fi chiemați în consilii de către :directorulii 
ca'să dea” Gre-care deslușiri; dar aceștia 'maii' glasii deliberativii, de 
câtii. în 'casulă prescrisii în:articolulii 15 care urmegă. 

Art:.14; Consiliul: de „instrucţiune, -se ocupă cu revisiunea- 
programelori și cu instrucțiunea privitâre cursurilor, cn proposiţiu- 
pile care atingi schimbările. și perfecționările dobindite din esperi- 

Et, ae ae - 

4 

Pi , : “ 

LI - |
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“instrumentelor. 
, ti 

enţă, precum şi "cui alegerea cărțilorii, cartelorii: şi 
necesatii lucrării elevilori. | i CIEL 

; » Art 15 La finitulă fiă-căruia semestru, consiliulii de instruc- 
ţiune formâză o listă de clasificațiune 'a elevilorit din fie care sec-: 
siune dupe notele lorii individuale. . În casulii acesta, toţi profesori 
suntii .chiămați în cofisiliii cu glasii. deliberativii, precum și: căpita- 
nulii însărcinatii cu serviciulii interiori care -trebue să dea note de. 
conduită și instrucțiune militară. : e ţa 

"3 Art, 16,. Consiliulti otăresce -pe repotitorii cari' în. cas detre=" 
buință, ajută pe profesorii cursurilorii. pentru :carit nu suntii: repe-. 
titori titulari, - . a EI a a aa 

Art. 17. Esamenile semestriale, se facii în presința, celit pu-: | 
țină a unul membru din consilii e ci 

- Art, 18. Esamenile secțiunii a D-a, în urma cărora: trebue să 
se facă proposițiunile pentru înălţarea elcvilorii în gradulii de Sub-, 
Locotenentii se facii în presința 'unui juriit predidatii de directoruliă 
saii sub-directoruli şi ai căruia membri suntit profesoruli: cuisului 
şi doui din nembri consiliului 'de instrucțiune,. care vorii „da apoi! 
aceloră elevi care" vorii. reuși 'la esamenulii de eșire, unit certificati 
confermii modelului anecsati la litera A, constatândii că și ait ter- 
minat studiele în -șc6la militară, + -. ue 

„Art, 19. Deliberările consiliului de instrucţiune se: trecii în-. 
trunit registru care se ține anume pentru acesta. - Unuli! din pro-: 
fesori, membru ali: consiliului, este. însărcinatii de președinte! ca să 
redijede procesulii verbalii ali fic-căria seanțe: Fie-care membru | 
sub-scrie deliberațiunea dar nică o deliberațiune nu: p6te figura în 
registru de nu va fi fostii de față celii puţinii trei membri în senţă.. 

: Art, 20. Tote disposițiunile consiliului relative la. serviciulii 
obicinuitii, se punii îndată în esecuţiune, iar daca unele dintrinsele: 
cerii Gre-care schimbări la acestii reglementi, atuncea acelea nu se 
pâtă esecuta de câtii dupe aprobarea Ministrului. O. 

TITLUL ii 
i! 

i Administraţiunea. | 

Art. 21. Administraţiunea sclei este încredinţată, unut consilii. 
ale cărui atribuțiuni şi resposabilitate sunt acelâși 'cu ale consilie- 
lorii de administraţiune din trupe. îi iei 

Modificaţiunile ce cere specialitatea, acestui stabilimentii suntit 
determinate prin acestă regulament, 

- Art. 22. Consiliului de administraţiune este compusii de 7 mem-. 
bri adică:.. Sa i 
„De directorulii sedley, Președinte, 
a studielorii.: - i 

„Căpitanul însăreinatii cu serviciulii interiori. 
„Duo din oficeri, amploiați ai Statului Majorii ay sedlei. 

p Unii profesorii saii unii repetitorii și casierii, 

E



— 296 — 

Art. 23. Casierulă :este secretarii ală consiliului, și redijă. ho- 
tăririle cu Şast deliberâtivi.. 

„Ant. 94: În: casă de lipsă a directorutul- seslei, locul: săi să 
ia, aie toratt de stuaii; iar lipsa. celorii-l-alți membri o împlivesce 
cei- -l-alți oficeri ai sedlei sai profesori. ... .. - 
= Art. .25 : Oii-ce . disposiţiuni: de ordonanţe: și: regulamente -re-, 

Jative „la administrațune,. la ţinerea seanţelorii și la deliberațiunile 
consiliului de administrațiune a corpurilorii de. trupă suntiă : aplica-, 
bile la. acela, ali: scâlei. Acestii consilii nu pote delibera de. nu va 
fi. cină: membri de facă .la. seanţă. .. . 

Art, 26, Consiliul de adiministraţiune ali seglel are ter ; rez; 
istre;... cr 

. „1. Unu pentru înscrierea deliberațiunilorii ;. | 
- 2. Altulii alii. casel socotitii ca registrul controlă pentru a a se 

cunâsce; venitul şi cheltuelile; | 
'3. Unii registru matricul “ca, control pentru personali pă, 

tit din fondurile stabilimentului.. | a 
„Art, 27, Casierulă are două registre: Si . 
1. Ună registru jurnajii pentru: priimizi. și chieltuct: Si 

“ Unii registru, pentru materiali, 
Art 28. Unit Sub-intendent militarii este însăicinatit cu privighie-. 

rea administratavă a Sc6lii. Acâstă : privighiere esțe anecsată, cu a- 
celași principii ca și ale corpurilorit do! trupe. | : : 

„Art.-.29. În fie-care ani, și îndată ce s'a priimiti insciințarea 
dată. de Ministeriii, de creditul deschisi :prin legea financelorii: în 
privinţa . sc6lei, consiliul face budgetulii - cheltuelilorii personalului. 
stabilimentului. În casti de cheltuelt: estraordinare și neprevădute. 
care; cere adiiogare de „credite, consiliul, “face. unii budgetii Suple- 
mentarii. IDEI a 
2 vânt, 80 “Cieliuelile” Scâlel sunt aşedate dupe cum urm6ză : 

. Lefurile "profesorilor Şi amploiaţilorii.. - 
. Plata Gmenilor” de servicii. - ' 
Cheltuelile instrucţiunii. elevilorii. 

. Hrana. 
Îmbrăciimintea : încălțămintea echipementi Și arme. 

. Îmcălditulii și luminatulii. Me 
„ Infirmeria. . 
„ Chieltuiala Cancelariet. aa 
. Manejiu, scrimă și: gimnastică. . 
„ Chetuieli” deosebite: Și întîmplă tore. 

l-ia secțiune. 

I
T
,
 

P
e
 

D
D
 

î 2-a secțiune. 
ai ei 

i
 
R
R
 

e
r
 

i
 d
 

I
I
 

2-a secțiune. [întreținerea stabilinientului: Fă i 
Art. sa. Clasarea aşegată în articolulii precedenti“ este s- 

servată în tote părțile contabilităţii (registre şi socoteli) astii- felii ca, 
și în' budgete și cereri de fonduri. ' 

Art, “32, Budgetele de' cheltueli aşedate” de consilii î în indouite 

ni Pi : Li
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compturi suntii verificate de sub-intendentulii militarii și date de a- cesti funcționari Ministeriului, cu părerea sa. 
Art. 33. Îndată ce budgetulii sta, 'priimitii de Ministeriii se trimițe una din cele două compturi cu aprobarea sa. sub-intenden- tului militarii care o ține la sine şi dupe care trimite, o.copie.con- siliului. Acestă copie se trece, indată în registrulii deliberaţiunelori. . . Art. 34. Sub-intendentulu militar,-este ordonatorii titularii ali creditelor cari se deschida, -în numele Ministeriului “pentru. achita- "rea cheltuislilorii ordinare sai estra-ordinare cari suută. autorisate; şi orlonanțiază în. numele consiliului sumele necesarii pentru plata cheltuelitorii, dupe, cererile 'sale motivate! cu titlul de.aconti, saii pentru soldă conformii disposițiunilorii reglemetului. de “comptabili-. 

tate în cea ce privesce pe Ministeriuli de.resbeli. | : „ui. Art.-.89. Fondurile, se 'priimesce cu ' chitănţiile consiliului de administrațiune, se varsă, în casă și nu se. liberezii de câtă du- pe găsirea cu cale, ca, să se dea, dupe măsură Și proporțiunea tre- buințelorii, 'casicrului îusărcinatii cu Săvirşirea plățiloră. 
Consiliulii are ună livretii care servă la inspecțiunea, totalului sumelorii ce i se daii de. Casieruli centrali. Acesti. livretii- se re- "noesce la fie-care anii. i i | E 

„Art. 36. Casierulii este. responsabilii, către consiliulii de păs- trarea fondurilorii ce i se, încredințâză. și de întrebuinţarea, lorii le: gală, pe care trebue să le justifice în seanță la fic-care lună în- trunii felii analogii cu, ceea ce este prescrisii pentru cașierii celorii- lalte corpuri de trupă. Este asemenea responsabilii de mobilierii a- „cărui păstrare i se încredințză lui. ! RE Art. 37. La săvirşirea fie-cărul trimestiu consiliului de admi- nistrațiune întoemesce în _întreite comptulii; cheltuelilorii - efective: seli adaogă la acâsta borderoulii, particulari ali pieselorii. de chel-. tueli date celui ce a, plătitii, conformii reglementului de comptabi-. litațe. ali departamentului. de resbelii și “li presanteză în totalii Sub-intendentului militaiii ca să. se. verifice şi „să se hotărască .de dinsulii suma totală. A Pa "* Art. -38. Dupe verificatea și hotărirea socotelilorii de cheltucii, sub-intendentuli militarii dă unii comptii ministrului cu:hârtiele do- veditâre de. plata banilorii; ţine unulii la dinsulii și trimite pe celii- l-altii consiliului de administraţiune, | Ca „Art. 39. Registrele consiliului Şi, ale casierului sunti verifica- te și constatate de sub-intendentulii la încheerea. fic-căruia trimestru. Art. 40, Administrarea. în -numerariti și în materii a, casieru- lui este justificată numai prin registrele sale, și. obicinuitii.. prin chibsuireu definitivă a intendentului. Ma „3 Art..41. În cursul ânteiului trimestru alu fe-căruia anti se, face de sub-intendentulii militarii împreună cu casierulii şi doui mem- brii ai coisiliului de administiiațiune, unii inventariii de mobilariuli, stabilimentului cu prețuirea și însemnarea causelerii ce. aii -contri- buităi a; mări sai a micșora prețuli lori...
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ÎN DR II AA N Te 

Consiliul de disciplină. | 

“At, 42. Unii consiliit de disciplină se va institua i în şeâld inilitară 
și se va compune: 
: De directorulit “şeâley, președinte. 
a a "de studii, : 

„> Căpitanuli însărcinată cu serviciulii interiori, și 
;; “Doul 'oficeri din Statuli-Majorii alii ședlei sait “amploiați la: 

instrucţiune. Aceşti ddui din urmă voră fi schimbaţi în fiă-care anit. 
Art, 48. Acesti consilii este chiămatii ași da părerea asupra, 

tutulorii măsurilorii de disciplină cari se . daii în desbatere asupra 
faptelorii grele și individuale, care ceri tare și o grabnică îndreptare 
a râului, precum și asupia măsurilorii generale, cari reclamă ține- 
rea bune orîndueli și a sub-ordinaţiei. | 

Art...44. Consiliulit de disciplină este convocatii ori cândit arii 
cere. trebuința ca să se depărteze unii elevii din - scolă. . Lista, pe- 
depselorii inculpatului se alătură cu plingerea făcută! contra lui. 

Elevul se chtamă înaintea consiliului „precum Și autorulii. 
plângeri. | 

“Daca consiliulii se pronunța pentru isgonire, atunci, preşedin- - 
tele face cunoscutii acâsta Ministeriului care dă, atunci ordinile ne- 
cesarii pentru isgonire. .. - 
Art 45. Dacă autorulii. plingerii este. umulii din” ofigerii care 

face parte din consiliulii atunci acestii oficerii nu ia parte în sean-" 
ță, și se dă provisorii loculii stii unui “altă otigerii numiti de pre- 
şedinte. - | 

- Art. 46. Se. aducii înaintea consiliului 'de deseiplină elevi cari 
„vorii “fi culpabili de faptele aci însemnate adică: 5 

1.: Cândii va - îndrăsni să: dea întruni superiori „(consilii 
pâte să 'se declare niecompetentii şi să trimiţă pe causati, înaintea, 

„ judecății criminale, daca ccede de cuviință). ' “ 
2. Ameninţăii, refusii formali de supunere, sai, vorbe “injuri: 

se către uni superiori, RE A 
3. Beţia (în recidivă). a a 

4. Loviră sai bătăi între elevi gradați sau i negradați. a 
5. Lipsa ilegală de la scâlă. . . Ai 
6. :Purtarea netrebnică înăuntru și în afară din scâla- care ari 

conprenite uniforma, sc6lei. 
-7. Maltratare saii purtare netrebnică către: elevi claselorii in- 

feriGre, sati 'soldaţilorii în serviciulii scâlel. . : 
Art, 47. Orl-care elevii, care în cursul unui anii va av6 200 

de gile arestii se va da în judecata, consiliului de disciplină, și în 
casulit ba fi. osinditii se va: supune îndată la cunoscința Ministe- 
riului, isgonirea sa, din scâlă!: .: * 

“Art: 48, Unul din oficeri membru” ali consiliul se va în- 
sărcina, de președinte; cu u ficţiunea de ' secretarii și va încheia pro=:
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cesele - verbale - dupe forma, „ce 'se va: hotiri printro ; instrucțiune specială. 
A 

A Ea a îi 
e TOPLULI Vl, 

Funcţionarii şi amploiaţii Scolei. 

e 1. Directorul Şcdlei, : | | 
„Art. 49. Directoruli școle! este unii colonelii, sati cel pugini 

unii Locot-Colonelii,. numiti de- Domni, dupe recomandațiunea Mi- 
nistrului de Resbeli. DI DI a Art 50. Autoritatea Directorului şeolei se ' întinde preste. tâte 
ramurile serviciului, poliția, . disciplină instrucțiune și administrați- 
une a șede. ec Iri 
-.„ Ofigeri și cei-lalți amploiați, ai şcâlei, cu ori-ce titlu arii fi, 

suntii sub ordinile sale. De dinsul se dă tâte ordinile generale și particulare, precum și disposițiunile amănuntelorii pentru punerea, în lucrare a regulamentului de față, în, ceca ce privesce. serviciuli, 
poliția de disciplină precum Și tote cele: ce sc voră socoti-de tre- buință, din împregiurări neprevădute în acestii reglementii,'şi pentru cari nu va fi de trebuință ca să se câră otărirea Ministeriului. . 

„II Sub-directorul și Ziroctorulit de Studii. 

Art. 51. Sub-directorul care este totii de -ocată şi directorii de studiii, trebue să fiă unii oficerii cu: gradulii de” maiorii,este nu- 
„miti de Domni dupe vecomandațiunea Ministrului; şi va locui în 
ȘCĂ | a 
„n Art. 52. Ca sub-directoră ali şcOlei, este însărcinați cu pri- 
veghierea serviciului din năuntru, a poliţie! şi a disciplinei, precum 
şi a instrucţiunii militare; el face cunoscutii ordinile directorului și 
privegh6ză esecutarea lorii ; elii priimesce tâte raporturile care i se 
adres6ză dupe erarhiă, şi face unii raportii generalii în fiă-care gi pe care - 1 dă directorului. ENE 

Eli ia, în acelașii timpii 'ordinile -sale pentru cererile de totii 
felulii, precum. şi pentru .cele-lalie ce se atingii de servicii. | 
„Este şefii ali cancelarii, și respundătoriă împreună „cu directo= rulii şcâlei de tote hărtiele ce esii dintrinsa, și în lipsă îl ține 
loculii.! Ra | i INT DNA 

Art, 53. Ca directori de studii bagă de semă ca profesoriii în cursurile lori să ru 'se abată din' programele otărite; : propune consiliului modificaţiunile şi îmbunătățirile care i se pare mat bune, 
spre desăvirşirea. și grăbirea instrucţiunii elevilorii, atâtii cele din : 
șcâlă câtă și cele din afară. şi stăruesce că aceste lucrări să fiă 
esecutate în orele și chipul arătatii în' tabloul întrebuințării tim= pului şi prin instrucțiune, .. .. ..-. Ni 

Art. 64. Asistă adesea ori la cursuri și ține ună registru de 
.. notele date de profesori; la: sfirșitul . fic-căruia,.: semestru... Acesti 

-
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registru se presenteză consiliului: de studii pentru Clasificațiunea e- 
levilorii. 

Dar pentru ca directorulii sc6lei să cunâscă totii dauna chi- 
pulii cu care elevii își îndeplinescă datoriele lorii, directorulă stu- 
dielorii îi dă la sfirşituli fie-căria săptămâni, o - listă de notele do- 
bindite. în cursul săptămânci precuni şi de pedepsele eleviloră, 

Art. 55. Directorulii. studielorii . “priveghiazăi că întrebările şi 
esamenele să se facă conforinii regulelorii prescrise şi profesorii să 
dea notele lorii cu seriositate și impanțialitate. 

:  “Art.56: La 'începutulii fie-căruia: semestru, - întocmesc unit 
tabloii de întrebuințarea timpului, pe care îl supune la aprobarea 
consiliului de: studii. 
- În cusulă semestrului acestit tabloit. pote fi modificatii: ori de 
câte ori va, face woiinţă; dar totii dauna dupe, aprobarea „Consi- 
liulul.. | 

Ei E aie ZII Căpitasud. a . 

Ant BT. Căpitanulăi însărcinatit cu serviciulii din. năuntru și 
cu instrucţiunea militară, este. numitii de Ministeriii și alesă pe'câti 
se pote dintre oficerii care cunoscii! „serșiciulii diferitelorii arme şi 
mai cu s6mă alii infanteriei. 

Art 58..Acestii, oligerii trebue să locuiască în scâlă, are di- 
recțiunea, a 'totii ce privesco serviciulii din năuutru ală Ședlei și În-. 
strucțiunii- militare, 

"Art, 59. Eli este. şef directii alti  oficeriloră instructori. Și 
ali tutulorii sub- ofigerilorii și soldaților cari . sunti în. serviciulii 
șelei. . 

Eli este înstireinatii „a comanda totii serviciulii dilnicii, repul- 
leză progresia instrucţiunii militare, conformându-se ordinilorii direc- 
torului saii ale sub-directorului ; trebue să asiste. la, diferitele escr- 
cițiuri teoretice și practice, . cl. ține unii! registru. de notele coprin- 
dendi progresele elevilori;-este încă însărcinată de a da note de 
conduita lori, şi pentru acesta, oficerulii de di îi-dă socotâla de 
greșalele. stivirșite în cursulii de. 24 ore. ; 

Art. 60. La sfirșitulu fie-căreia săptămâni intățiștză directorului 
de studiii.lista notelorii de conduită și a instrucţiunii militare îeo- 
retice . şi practice. ; 

Art. 61. Eli priveghiază îmbrăcămintea 6levilorii şi obiecte- 
lori de ori ce natură și se asigură adesea:de' bună întreținere a 
lori de. buna întrebuințare a eecielorii a haipelorii, a cchipemen- 
tului și a. arimelorii; 

:  Axt. 62, Priveghiază mai cu: osebire serviciul oticerului 
> de qi şi trebue să conducă pe elevi la preumblări militare însocitii, 
de oficerul și de adjutorulii de (i. ;.... .: | 

i 

n d ZI V.. Oficeri instructori” | i căi 

Art 6, Okigerii: inistrueton sunti numiţi di Ministeriit şi, aleși -.
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“dintre ofigerii cari ait servită celii pugini trei ani :la -frontiă și, 
a cărorii capacitate este cu desăvirşire constatată... : Da 

Art. 64. Acești ofigeri trebue să locuiască în scâlă.. 
a. Art. 65. Ca instructori suntă' însărcinați. sub direcțiunea că- 

pitanului, şi fie-care în sepecialitatea sa, cu instrucțiunea, militară, 
teoretică și, practică a elevilor dupe programele şe6le, .. 

Ei daii socotlă în fie-care di căpitanului de conduita și înain- 
tările eleivilorii, dându-i notele lorit dupe fie-care întrebare. | 
„Art. 66, Sunti însărcinați tucă, înpreună cu cei.doul. repeti- 

tori, cu serviciul interiori de 24 'ore, în care .suntii siliți să nu; 
părăsească localuli sedlei, stândii. nptea în dormitorulii elevilorii.. 
n Art. .67.. Datoriele oficeriloii de di suntă:. . Se 
"1, De a se asigura de curățeniea şi buna stare de . întreținere, 

de materiali, de-arme, de efectele. de îmbrăcăminte ş.c.]. de a revi-: 
sui elevi diminâța înaintea meditațiunii Şi înaintea prindului.-:.  - 

2. De a derigea tote mișcările Flevilorii, ai duce la Biserică, 
la: preumblările militare, la eserciţii gimnastice, însogiti - de adjutan- 
tulu de di. . a Da a a 

„9. De a:priveghea la curăţenia din năuntru și. afară, a șcâlei,: 
întreţinerea regulată a luminatului și- încălditului, strictă observaţi-, 
une a bunei orîndueli, disciplina și moralitatea nu numai între E- 
levi, dar încă şi între soldați în serviciul șc6lej. pi 
„i 4.. Afară de: orele: de clase și meditaținne, trebue. să mal 'stea 

încă totii dauna în migloculi Elevilor, i cei 
5 Să privegheze ca intrarea Eleviloră în clase şi meditaţiune: 

să se facă 'la, orele. prescrise :şi. să .stăruiască ca semnalulă să se 
dea prin tobă. au 
1.6.1 Este-însărcinatii' de a visita . spitalulii Şi Să : se: asigure că 

bolnavii șe comformii cu. esactitate ordonanțeloră medicului, ..-  :i 
7. În gilele de eșire cu câte-va minute mai 'naintea orej. fic-» 

sate pentru cșire pune la riudi pe Elevii cari ati voe, îi trece în 
reviste. ca să se asigiwe de curițenia lorii, și-le controlezi, biletele 
de voc., La reintrare face apeluli nominali și arată îndată căpi- 
tanului :pe, cei ce ai întârdiatii, ia în „aceași „vreme. tote . biletele 
de: vei CI SR ana 8. În tote dilele face, trei apeluri, unulii dupe sculare,; unulii, 
inaintea prîndului şi ali treilea înaintea, culcării, ține note de cei 
ce lipsescii la apeluri și îşi dă socotâla... Dai 9. Duminicele și în dilele de sărbători bagă de scamă ca nici. „ani; Elevii să-nu iasă din-scolă fără ve... ei 

10 Pentru tâte greșalele. ușuri, clii pâte aplica pedepse els-: vilorii în limitele fiesate: dupe: reglementuli 'de facă.: În - casulii de. 
greşeli mari spune. Căpitanului care ia. ordinele de la autoritatea: 

„ superidră. | „i a 

V Repetitorii...: .-- pu 

„i Art.+68. Repetitorii suntă numiţi de Ministeriti. dupe săvirșirea



] 
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unui concursii,: lu care iati parte' numat: oficerii de gradit: de Loco- 
tenentii, cari ai servitii celi puţinii trei ani la fronti.  : i. 

Art 69. Acești oficevi locuescii în scolă.: : e ir. | 
a Art. 70,. Suatii: îndatorați a asista. la studiele lecţiuniloră cari 

i S'aii iatribuitit de“ consilii de instrucțiune, şi a esplica, elevilori 
părțile cursurilorii care nu le vorii îi înțeles în, timpul lecțiuni- 
foi profesovilori. -. :-: i DE 

Art. 71. Suntii însăreinați să esamineze - caetele, pentru. buna ' 
starea, loră câtit şi pentru redacțiune, şi. să dea pentru acesta note, . 
pe' care le facil. cunoscuti pe. fie-care săptămână, : Directorului . de 
studii. Pe fie-care caetiă și pe fie-care fâe de 'desemnă, înscrie: 
data cânâii s'a datii elevilori, şi câtii a ținutii timpuli lucrării, şi 
sub. aceste două date ei: îşi punii: “semuăturele lorii. 'Bagă de s6mă 
ca. lucrările 'date de: profesori să “fie făcute de fie-care elevii în parte, 
se opunii - la ori ce amăgire prin care i: Sarii -da unui elevii o notă 
ce:n'aru merita... : i 

Art 72. Ei visitezi pr6: dest: bibliotecele: bârtăculare: ale ele-. 
vilorăi, şise asigură co să nu se află de câtă uvrajele date: de ad-! 
ministraţiunea,: “Ședlei, sait autorisate de „directoruli de studii, ori 
ce. „cărți “altele vori fi îndată confiscate. :.. * ati: 

"Art, 73, Trebue să oprâscă,: :pe elevi de a nu se ocupa cu alte : 
lucrări de cătii cu.cele arătate în tabloulii întrebuinţări timpului. 

„Art; 74, Pentru ori ce abatere: ce se atirge de'studii sai di- 
sciplină, aii dreptul a pedepsi pe: elevi în - limitele ficsate de re- . 
glementii.. : 

- Daca faptele suntă seridse, atunci face numai de câtă cuno- 
scutit Directorului de studii. pp ă 

„Art. 75. Ofigerii repetitoni făcit 'serviciulă de di ca și Oficerii 
instructori și să: conformă întocmai” datorielorii prescrise: pentru a-: 
cești .- i, n 

rr Casier udă. a Ra 

Art, 76. Casierulii care e totii. odată, iconomil: și pibliotecârii, : 
este unii Ofigeri cu gradulii de Locotenentii numită de Ministerii -, 
dupe ecomandaţiunea Directorului Ședlei.. : 

„Art, 17, Ca Casieri are atribuțiunile și vesponsabijitatea Ca- 
sierului din Oştire, cu modificaţiunile arătate în. «titlul 4 ali a- 
cestii reglementii. . 

Art. 78. Ca icohomi este înstârcinatii cu tâte amăruiitele ad-. 
ministrative ale Șc6lei, hrana Elevilori, îmbrăcămitea, „echipemen- 

„tuli, armătura, încălditulu şi Juminatulă, obiectele, necesarii pentru 
instrucțiune, încăperea” capelei, și cu tote dependinţele Stabiiimen-" 
tului. , 

Elu are în ajutorii pentru aceste diferite însărcinări 'sub- ofi- 
ceri şi soldații atașați în serviciulii: șcâlei, şi care conrespunde cu 
aceste deosebite atribuțiunil 

„Art: 19, La Li. lunii a fie-căruia, “anii. îufăcişeză Directoru-
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Iul însemnare de tote reparaţiunile ce suntii de ficutit Şi de obiec- 
tele ce sunţă de complectată pentru anulă întregii, 

La 1 Augustii dupe disposiţiunile, consiliului de adininistrațiune, 
face aprovisionarca tutulorii obiectelor necesarit pentru îndestulare. Q- 
biectele pentru administrațiune se cumpără de dinsulii dupe însemnă- 
rile și 'inodelurile date de -directoruli. de studii, și apoi. le împarte 
elevilorit dupe trebuință. N a E Sie 

"Art, 80. Eli îngrijasce de bibliotecă și ține registru de căr- 
țile, cartele și cele-l-alte obiecte ce se afli întinsa fiindii răs- 
pundători de ori-ce obiectă ce s'arii înstrăina, şi avândă drepti 
adjutorii ună serjentii din cei atașați în serviciuiti se6lei. . 

sit PIT Medici, e 
+ Art. SI]. Mediculii va av€ gradulii de 'Medicii de batalionit cla- 

sa I și se va numi de Ministerii. N i 
Art. 82. Flii inspectâză în tâte gilele la 12 ore stabilimentuli 

și hrana despre salubritate, rîndueste medicamente” pentru: bolnavi şi rețetile se contra-semusză de Căpitanulii sai în lipsă'i- de ofige- rulii de qi. E ae 
„Art, 88. Locuinţa sa trebue! să fie în apropiere . de scOlă, și 

visitele Ja casuri de bole grele să le facă celii puginii de două ori pe di. 
Art. S4. Mediculi este datorii sii facă cercetare medicală do- 

ritorilorii. de + intra în sc6lă la gilele hotărite pentru .acostii sfir- 
șită și ale da acte de starea sănătăţii lori, . - E ei | 
„„.- Aceste“acte vorii fi leaalisate de Supra-Mediculii Oytirei sub- 

responsabilitatea sa. o E 
„i La întîmplare cândii elevii. eșiți cu voie din scâlă nu vor intra la 
orele și dilele hutărite în sc6lă sub pretest de blă, Directorul scâle! va 
trimite pe medicii din preună unii oficerii să-l visiteze acasă şi să-l 
facă raportii, se va trimite asemenea mediculi și la profesorulii care arii 
lipsi mai multi timpii din scâlă și care nu arii fi presintatii direcţiunii 
unii certificati din partea unui "Medicii amploiatii ali Statului. 

Art. 85. Osebitii de inspectoria dilnică este datorii să visete- 
ze la: începutulii 'fic-căruia luni pe elevi şi tâte gradele militare 
pentru ca să se încredințeze despre starea lori: sanitară. ..:. .. - 

Art. S6. La casii de 'bâle grabnice:'este' datorii Să viio îndată „ce va fi chiematii la oră care. din personalulii . scâlei. care locuesce în sclă,. şi la-unii casii de bâlă mal seriâsă în sciințeză și pe Su- pra-Medicii, i i a 

. 

VIII Pro 
Art. 87 Numirea, Preotului se face de 'către Ministeriulii Cul- 

telorii dupe cererea Ministeriului de resbeliă.. a 
„ Avt 88. Preotulii este datorii să facă Sft. Leturgie. în' capela 

scâlei în tâta duminecile și: sărbătorile” făcând Și câte-o mică pre=: 3 

dică de'morală religi6să .. :: - i | 
ii" Art. 89, Sâmbătă seră face  paraclisii în: dormitorii şi la ân-: 

: Mii “ tâia, di a fie-căruia luni face sfințenia apoi, tii e cala 

.
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“Art, 90; Eli spovedesce pe. elevi . şi le: împlinesce.. datoriele 
Sântel religii la termenii hotăriți prin acestii reglementii. . 
„i sArt.. 91:. De câte ori funcțiunile sale îli puni în 'contactit cu 
elevii, trebue” să le insufle temerea de Dumneteii Şi principiă de 
morală. 

«Art, 92: Datoriele espuse î în axticole precedente, le implinesce 
i “câtre cel-l-alți Gment al so6lel. o | Su 

DI A e IĂ. Profesori. 

“At, 93. Profesorii se. întărescii de Domnă dupe raportul 
„Ministeriului da. resbelii, basatii pe hotărîrea comisiunii esaminătâre 
relativă la aspiranţiă cari aii.isbutitii la concursit, | 

„Art. 94. EI întocmesce . basele cursului lorii . la începutulii a- 
nulă scolasticii, dupe programulii de .instrucțiune datii de consilii. 
pe cart apoi le: supune la aprobarea lui.: Aceste cursuri o dată aprobate 
trebuesci urmate cu esactitate, și. la casulii: cândii -trebuința' arii cere. 
o „modificaţiune, profesorii suntii, datori . să raporteze consiliului, 

: prin midlocirea Directorului de studii. E 
: “Art, 95. FX:suntii considerați de elevi întocmai ca. “superiorii 

“militari, şi trebue să stăruiască în timpulii cursului loru, că toți e- 
Jovi să stea in linisce la locurile lori, să păzescă, tăcerea și să fiă 
cu atențiune asupra lecțiunii luândii note. Elevii cari nu "se vorii 
conforma acestorii reguli,” so. vorii însemna, şi la casii. de nesupu: 
nere din' partea lorii,' să se facă cunoscutii îndată, ofigerului de qi 
sait directorului de Studii. | 

„Art. 96. Fie-care: profesorii va, însemna, în condica specială î în- 
tocmită pentru fie-care: cursii, graduiii silinței și. alu conduitei ele- 
vilorii, elii va, face întrebările eleviloră. în. clasii; ânsă.pote-lua.la 
sine. acasă tote lucrările în scrisii, ca să le facă 'corecțiunea, ȘI Va. 
face astii:felii ca: să. pâtă, da directorului: de. studii, pe fie-care săp-: 
tămână, listă: de notele. ce vorii fi căpătatii,, ori; piin întrebâri sai; 
prin Tacrări în scrisii. Aceste: note se daii conformii cu scara ar&- 
tată în „tatlulii alii 10. Art. 122. isamenele semes striale se verii fa- 
ce cu severitate şi nepărtinire. 

Art: 97. Profesorii suntii datori a intra și a eşi din clase ta 
orele destinate. Esactitatea lorii este constatată: printr'uni. registru . 
îu care trabue 'să însesmneze și care e făcută. pentru acâsta, „. ... : 

Art. 98. Profesorii suntă supuși autoritâţii directorului scâlei 
“și a directorului de studii, cari le potii face mustrări asupra aba- 
terilori lorii, daca va găsi de cuviință. 

"Art; 99.-an' casii de bolă care arii cere o lipsă mai lungă, 
profesorii suntii îndatoraţi, a presinta . directorului scâlei, cu apro- 
barea .divectorului pe studii; atestati, medicali, .sub- semnatii. de ună 
medicii. oficialii şi» recomandarea, unui supleantii, „. 

“În casti de cerere de! voe care arii ține multi timpii va fi da | 
torii asemenea, 'de; a; recomanda unii supleantii daca n'ai supleanți, 

_consiliulii' de instrucţiune, este în drepti a numi supleanți, cu. con-,;
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dițiunile ce va put, „Chiar și daca „acesta arii cere t6tĂ 16fa pro- fesorulul.., a 

pa XD Aajuntață sub-oficeri. m 
„i Art... 100, Adjuntaţi sub-oficeră suntii numiți de Ministru şi a- leși-mai cu s6mă dintre sub-oficeri din oscire cel mai anți spre a ajunge la gradulii, de sub-locotenentii. E suntii casernaţi -în sc6lă., 

Art. 101. Ei trebuie să.dea. ajutorii . oficerilori în tâte amă- nuntele serviciului din năuntru și instrucţiunii militare a elevilorii. 
i. Art. 102, EX se schimbă între dinșii ca să facă serviciulii de 24 ore. ., PN a Pa a ei Art..103. Adjutantulu de di este -sub d'a dreptulă: 'ordine ale oficerului de di, îl: însogesce când tâtă sc6la împreună merge la biserică, la preumblări militare Ş, €. |. ânsă cândi numai o parte. ese din scolă ca să mârgă -să'asculte vre uni cursii sati la rnaneji, ori în altă parte, atunci acestă. parte este condusă numai de adju- tantulă de di; oficerulii trebuie să stea în scâlă pentru privighie- rea generală. i ae 

Art. 104. Adjutantulii de di trebuie totii dauna să fiă în mid- loculii elevilorii în vremea -recreațiunit,. dorme' n6ptea: în dormitori- 
ulii cleviloră. :În timpulă măncării sale şi ori-ce lipsă, trebuie să se facă în virtutea art. 103, este. înlocuitii de adjutantuli - câre vine dupe dinsuli pentru servicii. i ea 

Art. 105. Este mai. cu sâmă însărcinată cu salole de. poliţie și înschisorile;: conduce acolo „pe elevii pedepsiţi, și 'scâte dupe împlinirea pedepsei ;. este responsabili de ncesecutarea celorii pres- crise de acestii regleinentă, în care se privesce hrana prisonieriloriă; 
eşirea, lorii, -ca să asiste. la: cursuri, şi :reîntOrcerea,. la închis6re. 
„i "wArt.:106, În casă de bâlă a elerilorii, trebuie să conduci: în infirmerie sau la spital, şi să bage .de sâmă că obiectele. de îm- brăcăminte,: și cărțile “duse. cu: dinșii, să li se'ia numa! de câtă îna- poiă daca se pote. Trebuie să -privigicze încă şi. la păstrarea: me- dicamentelorii, puse în depou la infirmeria ScOlei, ' și'să îngrijâscă ca.soldatulii de la infirmerie, să nu dea nimici, fără âutorisațiunea 
oficerului de di, saii a:mediculul.: N II Iza 

"El „ţine registrulii. intrării şi eşirey, elevilorii: din infirmerie:!. Art, 107. Adjutanţii ai dreptulii: de respectii şi supuuere din partea elevilorii, cărora le pâte aplica osîndele următâre; în: î aOptă dile de consignii, sait peloton de osindă, și două dile în sala de poliţie, elevilori și caporalilorii, elevi ; patru ile de:con: signiii sub-oficeiilorii elevi: ii e. DI 

| * MITLULO VU - e te 
Admisiunea - elevilorii. 

Art. 108. Toţi tineri Români, potii -fi priimiți prin concursulit 
de admisiune în sc6la militară, daca vor fi dupe condițiunile a- 

20
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rătate în ; programulii. care se va „ publica” în fie-care anii, 'cu şese 
luni înaintea, dilei ficsate pentru concursii. Același programii va fa- 
ce cunoscutii numărulii candidațilorii,, cari vorii pute fi priimiţi. 

-Art. 109. Toţi elevii vori fi Supuși regimului militarii, dar nu 
voră fi: încorporați în: ostire, de câtii dupe ce vorii intra în a 4-a 
secțiune. Pentru acestii sfiritiă, că sunti îndatoraţi, a contracta o 
înrolare volontară pentru unulii din corpurile din ostire, îndată - ce 
aii' ajunsă la vârsta cerută de legi pentru" priimirea în ostire | 

Art. 110. Scâla nu priimesce esterni, de câti pentru secțiunea 
1 şi numai pentru acei tineri priimitori, "de a se: presinta la con- 

„cursii la sfirşitulii anului scolasticii. Acesti esterni nu potii veni la 
scâlă de câtii numai. ca; să asiste, Ia lecțiunile profesorilor, 

aa MITLOLĂ VII, - 

| în - . Mesuri de Ordini. 
3 

“Art, UL. Părinţii cari nu locuescii în Bucuresel seii i impre- | 
giură, suntii. îndatorați a credita Directorului sc6le uni COrespon- 
dentă: care va fi cu locuinţa în Bucuresci. 

„Art: 112. Elevii nu potii eşi, de câti :cu puterea unel” auto- 
risațiunii scrise de. Tatălii, Muma, - sait Epitropuli lori, cari . poti 
asemenea însemna pentru totii d'auna, dout persâne, între: care -va 
â și corespondentul, ca. să visiteze pe elevi.. - 

“Art. 113. Visitele nu suntu ertate de câti Dumineca, de la : 
orele 12—2, și nu poti ține mai multă, de câtă timpul ficsatii, 
Visitatorii, se potii înscrie, de la orele 11—l. . . 

- Art, 114. Nimeni altuli nu se lasă în sala de visită, de câtii 
pers6ne. insemnate, (cunoscute) în permanență, afară nizmaă daca va 
ave-o împuternicire în scris. 
„Art. 115, Corespondenții: poti asemenea ca și părinţii, a au- 

torisa pe elevi a profita de eşirele acordate de reglementi. 
Art, 116 -Ofigerii şi. foneţionarii școlei nu Poti â COrespOn- 

denți al elevilorii, afară numai de vorii fi rude... 
Art. 117. Nici unii Oficeră sau foncţionarii, nu păte chiărma la | 

dinsuli elevi, de câtii în giiia de eșire legală. Nu:trebue să chiăme 
in .curte,-saii în sala de visită, precum. şi părințit,: „de câtă numai 
unii elevii, în qilele şi orele destinate; - - io 

»;,  Ofigerulă de serviciu. asistă în sala de: visită Și, veghează la 
esecuțiunea reglementulu. . 

-Elevil poti fi visitați in infirmerie” de. Părinţii sail corespon- 
denți, cu voia Directorului șeolel. . 

Elevii pedepsiţi Ca sala de Poliţie nu potă f chitmaţ în 
sala de visită.
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N TITLULĂ 1X, ia i 
Impărțirea Elevilorii, şi ocupațianile lori. ii 

I. Împărțire, - .. - 
“Art. 118, Elevit suntă împărțiți în 5 secțiunii, corespundândii fie-care la unulă din cinei ani de studii... ... Sc „i Iveţătura și: instrucţiunea. militară, se. face despărțită. în fie- . - care din aceste secţiuni. ta „_Cândă e trebuință de a se face manevre impreună, elevii sun- tă împărțiți ast-felii, în câtu să se pâtă esecuta școla de plutonii, și cea de batalioniă, e 

IL Ocupaţiunea elevilor, : A PIE : Ma : ÎN Ea . Art. 119, În tâte dilele afară de Dumineci şi dile de S&rbă- tori, dece ore suntii consacrate pentru _lecţiuni, meditațiuni, şi e- serciții militare, în felulii arătati în tabloului întrebuințării timpului. “Art. 120, Cursurile se împarti în două semestre : | semestrulii, începe la, 1 septembre, şi ține pînă la 23, decembre; IL. semestrulii începe de la 23. decembre, şi ține până.la 1-uliă,, A „An Cursul lunel lui Iuniii, se face esamenele semestrului .ală . II-lea, şi în luna lui Luliă, vacanţele saii lucrările asupra pămân-. „tului, : - - . a: - „i „Art. 121. Elevii urmeză cursurile următâre, adică: : . ..; «Cursulii religiosă. . Ea “ «Limba Română. | 
„ee « Francesă, 

e—e « Germană. . 
«Artmetica și Geometria, ; 
«Algebra, și Trigonometria. .;. : 
«Istoria. E SR 
«Geografia. : 

„«IStoria Naturală, | a 
«Geometria descriptivă; - Na 

„. «“Topografia, Aa 
- «Geodesia. pi 

«Arta. și Istoria, militară, «Fisica. .. tie 

- «Chimia, E i ti ” «Geometria Analitică.-.  --- PI aa | '«Staţica, i PRR 
. 

e Fortificațiuni, 
„2 «Artileria, i | Da a « Administrațiunea, Militară şi legislațiunea. «Arhitectura, | a «Poduri și șosele, 

«Nitologia.
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„Desemni şi caligrafie | 
« Teorie, de infanterie, cavalerie Și artilerie, exoluție de linie 

“(de infanterie). . ..:... DR E aaa 
«Eserciţii militare. 
«Scrima, gimnastica şi mataţia. 

Orele pentru fie-care din aceste cursuri sai eserciţii în fle-care 
“clasii suntii ficsate în tabloulii întrebuințării, timpului. . 

Ridicările de planuri, și alte: escepțiuni pe pământi, suntă 
determinate de! directoruli se6lei, dupe propunerea - directorului de 
stadiL. m 

Pie. “ TIPLULU E, 

Esamenele Yi Ciasificaţiuea. - . 

„Art, 122. Clasificațiunea, cleviloră la, intrarea” lori în şeâlă, se 
fo! 'dupe ordinul meritului resultatii, la esamenulii de! admisiune. 

 Axt,:123. La sfârşitulii fie-câruia semestru, Profesorii facii . &- 
sanienele” orale, în presența. mitar a unui Membru, au. Consiliulul 
de, Tnstrucţiune, Ă 

“Poti asemenea să dea conposiţiunl 'serise' care se' va face în 
clasii înaintea lori, și întruni timpii detenninati. Pentru. acâstă 
lucrare nu este ertatit elovilorii să facă vre-o viclenie, ori să se con- 
„suite: sait să se ajute între dinșii; căci ori ce abatere: va avea in- 
fluință, asupra, notelorii. Oi ce deseniniă călcatii, ori „ce composi- 
țiune scrisă, recunoscută ca copiati 'va avea! nota Zero. 

Tâte lucrările li să iaii la cespirarea: timpului ficsații, şi se 
va ţine socotâla în note, de acelea tare nu țorii fi, terminate. 
Art. 194. Esaminătorii se conformă cu rigurositate pentru ni no- 

tele lorii cu clasa urmitore de aprețiare, adică: 
De la 0. pînă la 4, răi. Dai 

„De — 9, mediocru. i a 
„10... — — 13, binișorii. Ma 

14, — — 18, bine. pn 
18. — —:20, prea bine. . î- A: 2 . “ , 

Spre a aședa o distanță între diferitele cursuri și ale da în 
clasificațiunea, o influinţă, proporționati cu importanța lori „Sa a- 
doptatii coiticenți pe basele următore;, pe 

Matematice și sciințe inilitare cu........ ea eneaeaaeei 
Istoria, Geoarafia, Fisica, Hina, Istoria Natur. 

Limbele.. nenea eee nenea eneneaanneej 
Cursulii Religiosii şi Mitologia............ 
Desemnit Topograficit. nenea neaneneai pansa 
Desemni de figuri, peisage și caligrafiă... one amenda eenee ie siaanerei 

„ Acesti tabloi, se va, complect pentru. tote “ţi” care “lip- 
sescii și mai virtosii pentru 'partea militară printe o otărire specia- 
li a consiliului de studii. 

Art. 125. Clasificaţiunea resultânăii dia! îmjreunarea notelorii: 

    

  

so
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Ni E PE , .. : „7 e. .. eee . a 4 r Diniia alai În ee te ai dobindite, olevii la csamenele semestriale se, face de consiliuili de; instrucțiune,; -., . pi Ri 
Acestă, clasificațiune servă în vigore pe s 

fie în aceeași secțiune, fie în cele nimătore. 
emestrulii. următorii | 

Art. 126. Resultatele esamenelorii semestriale și anuale se faci * cunoscute Ministeriului prin directorulii sedlei. 
„Art. 127. Ca să potă unii elevii tiece dintr'o s 

superioră trebue ca numărulii , punctelorii dobindite - 
ecțiune la alta. 
de dinsuli în 

tote esaminele anuale să fie celii pucinii de o potrivă cu jumătate 
1 , , i ; ; : N macsimulii adiopati cu:20. : », , d. i 

+. Elevulii care nu -va. dobindi acestă ţifră minimum se: va Î5- 
goni din sc6lă. 

= Se pâte. însădui. unui elevii! să reincâpă cutsulii, daca vre o 
întîmplare neprevădută, saii .bola, Pa opriti; multii timpii să urme=! 
de cursurile dar astă fayâre chiar, în împrejurările cele mai favora- . 

- bile, are limitele sale. Nimini nu pote reînoi: uhii cursii mai multă: 
de: câtii odată, și nimini nu pâte în:timpulii şederii 
să repeteze mai multi de două cursui, . 

sale în. scolă 
” dt 

.„ Repetenții voru. fi clasați-între el, iar nu cu aceia cari intră 
în secțiune... Clasificațiunea se face dupe esamene semestriale. . : 

„„ “Ârt, 128, Elevii isaoniţi din :sc6lă, dupe săvirşirea esamenu- 
lui se reîntorcii în iamilicle lori, daca suntit din cele: Wântâii trei : 
secţiuni, . daca, suntii din a patra, 'se trimiti ca. soldați în oştire, . 

dovedi de'ap- : 
titudine militară; directorulii scâlei îi pâte recomanda Ministeriului - 

âns& daca 'conduita le a fostii bună, 'şi “daca ai dată 

ca să intre întrunit 'registru cn gradulii de caporalii. ab 

i.» Art. 129. Pentru secțiunea V, clasifiențiunea de: eşire se deo: 
sibesce de aceea a celorii lalte patru Vântâiii. 

Se va combina notele. celui “din: urmă esamenit semestrialii cu 
cele dobindite la esamenele sfirşitului de anii, în. proporţiunea; de '. 
"1, pentru notele semestriale; și de 3/, pentru cele de sfirşitii de ani.:: 7 

=» “Apoi conduita celorii din urmă doi ani, intră în. liniă . pentru 
clasificațiuiea. cu coificentuli 2... 

Nu se va propune pentru gradulă de sub-locotenenti. de 

1, 

numai elevii care. vorii avea unii numânti de:punte de o: potrivă cu 
jumătatea inacsimulii adiogati de 20.. '.. 

Toţi aceia cari nu vorii: fi 'dobinditii acestă minimuni se vorii:. 
trimite în. oştire, ca soldați daca au avuti purtare urită: ca Capo-. 
rali saii sub-oficeri, daca, purtarea le ati fosti mai multi sai mai: 
pugini mu'țămitâre, și daca totii de o dată vori fi dati probe de 
aptitudine inilitară. Directorulii scâlei adresâză pentru acesta 0 ce- 
rere specială Ministrului, ? 

Art, 130. Toţi elevii cari esi din-scâlă''cu gradulii de sub- 
Jocotenentii, priimescu de la Consiliulii. de. instrucțiune unii atestati 
conformii modelului litera A, ' 

„Art. 181, Daca pentru unii motivii Gre-care, ună elevă:ya lip- 
si tocmai în timpulii esamenului, pâte' care a se esamina în: parte :. 

- celii multii pină la deschiderea, cursurilor, daca se află în uva din 

câtă 

p
p
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cele patru secțiuni ante ali va, fi clasificati între cel- l -ali e 
după notele ce va dobiudi 

les Tar daca va, fi din secțiunea V, atunci pâte fi obiectulă dis- 
posițiunilorii particulare ale Ministeriulut, dupe propunerea direc- 
torului şcoli. 

TITLULU XI. . 

Locainţa şi îmbrăcămintea, | 

Art 132. Elevii suntii, casernați în se6la militară. - 
Art. 183. Nu le este, ertată a servi în scolă cu serritori par- | 

tăculari. : 
Art 134, Ei sunti responsabili de materialulii de. casernare 

care le este încredințatii; nu le este ertatii a 'lii denatura saia' “li 
strica, şi de a, întrebuința obiectele la alti-ceva de câti la cea pen 
tru 'care le 'suntit date: 

„i “On-ee stricăciune a acestul material, provenită „din greşala 
unui elevii va fi pe sâma lui.  ... ERA 

Art,.135. Îmbrăcămintea elevilori este ficsată printrunii regu- - 
lamentii particulari tâte obiectele de îmbrăcăminte a micului echi- 
pementă, rufele, încălțămintea. ş. c.:]. se vorii face „prin. îngrijirea 
consiliului de administrațiune care ia pentru acesti stirşitii, dispo- 
sițiunile ce i se vorii părea mai avantagi6se în interesulii: e scâlei 
ali casei şi va putea face tocmelt pentru „Cumpărarea obiectelori 
și confecționarea lori... 

Art. 136, Obiectele marelui echipementii și armătura se vori 
da de magaziele generale ale Statului cu chitanța consiliului de ad- 
ministraţiune. 

- 
Art. 137. Ori ce “Obiectii perduii de unii elevă sai stricată 

inintea termenului, din greșala sa, se va pune la locii cu „chieltu- 
iala lu 
Art 188, Nu este ertatii elevilorăi nick chiar. cândă suntii a- fară din școlă să pârte altii ceva de câtă ceea „ce li sai dată de 

administraţiune, ., -- 
Art, 139. Joia. și Duminica, se vorii - schiniba iutele 'de pririe: 

- nitii ale Elevilori precum şi acelea ale meset; cearșafurile se vorii ' 
schimba la fie-care 15. dile vara şi la 90 iarna. 
ant. Oâgerulii de di va priveghea la. „esecuțiunea acestei  rescrip- iuni, . | 

2INLULă - ar: 
„Disciplina, poliţia din Întru şi din afară, 

1 Disciplina în genere," 

“ Art 140. Elevij- sântă: sub privighierea d'a dreptul a ofige=. . ilor statului majori ali șeâlei, a „adjutanţiloră s. c. 1 în timpul A 
;
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esersiciurilorii militare, alti: mâncării, altă recrcațiunilori,: ală: pre- umblărilorii, ali oficiului divinii, precum și în timpulii nopţii. „: 
În timpulii cursurilorii şi. ali studiilorii suntă puși sub pri- 

veghierea, directorului de studii a profesorilor a repetitoriloră a 
oficerului şi adjutantului de di. . .. nui 

Art... 141. Regimulu militari, căruia suntă supuși 'elevii . cere 
ca orl ce superiorii să gisscă în supuși sei-o supunere desăvîrșită, 
ca t6te ordinile să, fie esecutate cu puntualitate, fără. observaţiune, 
fără împotrivire și fără murmură. .Autoritatea care le dă, este des- 
pre acâsta responsabilă; reclamaţiunea nu e ertată de, câtii aceluia 
care Sa supusi. |. - aa . ai 

Art, 142. Ori-ce încercare care va avea de scopii se Prov6- : 
ce din partea clevilorii, o unire, o deliberațiune, 'o urmare de mat 
mulți inși, este cu totuli oprită. DR Se 

Art. 143. Este asemenea opritii. elevilorii de a întroduce. sati 
a împărți circulare jurnale saii scrieri periodice, broşuri cărți - sai 
desenuri, afară de cele ce suntit autorisate de Direcţiunea, studiiloră. 

Ori ce abatere din disposiţiunile mat susii dise trage. dupe 
„sine. o pedâpsă aspră, și pte motiva isgonirea din ŞCGă 

„Art. 144. Ori ce semnii de aprobațiune sait desaprobaţiune oră 
ce ncorinduslă, ori-ce necuviinţă în sala cursurilorii, sait alte locuri 

“Suntii înfrînate printi'o pedâpsă forto aspră. . 
Elevii trebue să se abțiă, în ori-care loci va fi, de orce dis- 

„Cuţiuni, de oxi ce discursii,-de oxi ce actii care arii fi de natură a 
turbura buna orîndudlă sai liniștea din năuntruli seslei. | 

Art. 145. Nici uni elevă nu. pote intra, fără, voie, într'ună 
locii, păstrati speciali unei secţiuni din care elii nu face parte. : - 

„Art. 146 Elevuli nu se pote servi cu nici unii agentii-subal- 
ternii ali stabilimentului, ca să, i facă vre unii 'comisionii. . Orl-ce 
abatere la astă oprire, afară de pedepsa ce se face elevului, pune 
şi pe agenti în casulă de a, fi depărtatii din scâlă. : | 

Este asemenea opriti .cesternilori de a:se însărcina cu vre . 
unii comisionii pentru elev), și de a introduce în sc6lă obiecte cari | 
suntii oprite. Esternuli care va face contra acestei reguli i: se va 
ridica „voia de a mat urma cursurile, . - a 

Art. 147. Înăuntru precum și afară din scâlă, elevii trebue să 
salute pe profesori, repeţitori şi pe-cei-l-alţi foncţionari ai stabili- 
mentului, precum oficeri şi sub-oficeri cari .suntiă amploiaţi, trebue 
asemenea să, salute pe totii militaruliă gradatii străinii. scolei,. ur- 
mândii celorii prescrise de ordonanţe pentru serviciulii din năuntru 
ali trupelorii de infanteriă Și cavaleriă. Aa 

Art, 148, Este ertatii elevilorii de a purta mustață. şi muscă. 
Art. 149. Elevi! care esti suntii - totii-d'auna, în ţinută; le este 

„cu totul opriti de a purta alte semne distinctive de câtii acelea 
care li s'aii datii de administrațiune. a : E „Elevii afară din scâlă, ait asupra lorii, biletulii de voie care 
li s'a dată; trebue să "li arate ori de câte oră va, fi cerutii de au- 
țoritatea, competentă. . Îl face cunoscutii autorităţii militare care
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comandă în locurile unde ei se ducă, cândii stai acolo mai. multă 
de'două dile. - | EI a, 
«i Elevii nu esit din ocolulă ce ]i s'a hotăritii, de câtă -:numai 
cu ordinulii directorului sceâlei, saii ali sub-directorului; er: suntit' 
totii dauna însociţi de unii adjutorii. . : .. RELE 
32 Art. 150. Câudii foneționarii atașați pe lingă stabilimentii aii 
trebuinţă a chiema din elevi în biurourile. lori, o cere prin raportă;: 

„daca nu 'aii pututii face, se adreseză la sub-directorii, sai în lip-: 
să'y la ofigerulii ce qi motivându-și cererile lorii. . ae 
o» Art. 151, Tâte cererile şi reclamaţiunile din partea eleviloră. 
trebue să viiă la directorulii scâlei, prin calea ierarşică, şi suntii în-. 
semnate în raportă. a - a 
i»... "Unii elevii care arii crede-că are motive drepte de a recla- 
ma rii în contra unui ordinii, sai în contra unei pedepse pâte dar 
numai dupe ce s'a supusi, si-si adreseze reclamațiunea către fonc= 
ționarulii d'a âreptulii superiorii; aceluia care a datii  ortinuli sait. 
a pronunțatii pedâpsa. Într'uni casti neprevăguti; unii. elevi pâte 
să câră a fi augiui de sub-directorulii saă :chiarii de directorulii 
Scolei. . E e ÎN ae 

„Ori-ce reclamațiune făcută în termenii necuviincioși, sai fără 
motive valabile, aduce o nouă pedâpsă. - 

Art. 152. Este cu totul opriti clevilorii de a fuma.:: 
, , . ..:: 

i ZI. Pokhţia din măuntru. 

i» Art. 153, Seularea şi culearea elevilorii se face la orele fic-. 
sate în tablouli întrebuințării: timpului, prin semnul bătăi de tobă: 

După o jumătate oră de toaletă, -elevii 'puindu-se la rândi se 
inspecteză de.. Ofigerulii de di care face apelii prin serjentulii: ma= 
jori, și după rugăciune se duce după orânduelă în salele de studii. 

Art. 154. T6te ocupaţiunile elevilori, intrarea și eșirea din clase, 
dejunuli, prândulii, ș, c..l.:suntii asemenea anunţate prin bătăi. de 

„» “Art, 155 Oficeruli Statului-Majorit alii ședlei și adjutanții suntii 
mai cu osebire însărcinați, cu toti ceea ce privesce poliția din în- 
tru; Dară, afară de acâsta, suntii p'intre elevii sub-oficeri și capo- 
rali, care “trebue să aibă Gre-care priveghiere asupra camaradilorii 
lorii: O instrucţiune specială. a directorului. șeolei fics6ză atribuţi- 
unile. acestori elevi gradaţi, fie relaiivii' la poliția din întru, fie re- 
lativiă: la poliţia, cursuriloră și a selelorii de studii... 
„Art, 156. Nu este ertatii clovilorii ce a purta” ceasornice, “și 

de a:avea bani asupră-le în timpulii şederei lorii în şeâlă. -- 
a a Dir 

  

i TIL Poliţia în Salele de studia, îi 
Ei OC PD a au ; 

„2 Art 157, Cândii toboșarulii a datii. semnălulii” pentru începu-, 
tuli unui studiii,- sait unui, clasii, elevii; trebue să intre în săll în 
buna orândudlă, și să'se așege. în liniște pe la locurile lori. -'--
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"În timpulii claselorii, ei trebue să urmrize cu atențiune lecți- - unile profesorilorii și' să ia note. - că 
În timpulii studiilorii, nu se ocupă .de câtii de feluli lucrului arătatu în tabloulii întrebuințărei timpului. 
Le este opritii, să mănînce saii să bea în: săli, să se ocupe cu 

corespondențe particulare, să. citâscă alte cărți de :câtii cele relative. 
la studiulă determninatiă. ÎL IRU FI A 

„ Studii numite libere, -voră, fi reservate odată pe. fie-care săp- 
temână, în timpul acestori studii elevii se potă..ocupa cu cores: pondenţele lori particulare, și în felulă lucrului ce le:vori veni 
mai bine; - ., a eta ea 

Art. 158. De se va întâmpla ca unit eleții să aibă: trebuință!. Si casă din clasii afară din' studii, care voie profesorului daca este în timpuli unui clasii sait superiorului de:facă,;0 'cere repetitorulii sau supcriorului de facă daca, este în timpuli unui studiu. Acestă: 
voie pâte asemenea a fi acordată de clevulii şefuli clasului, însă 
numai în lipsa, a ori-căruia superiorii. - N i E aa Art.. 159. Încetarea: unci ocupaţiuni nu se pâte face :de. câtii. după ce toboșarulii a dată semnalul acestei încetări.. TRE Art. 160. Ori ce lucrare a unui elevii fie temă, ori redacțiune sai descnii, trebue să fie făcută de:elii însași, conformii programu- lui” datii dapă instrucțiuni şi după modelii, și 0 însemnâză.. îndată 
după ce a terminato. Nu pâte nimenea „să Iicreze afară din sală la, 
desenuri sait epure, de câtii cu voia Directorului de studii. 

Ari. 161. Daca 'sa doveditii că unt desenii a fostii călcat, sali daca dou€ redacțiun: se arată cu aseeași conformitate ast-feliii în câtii că fie. demonstrată :că ati fosti; copiate, una dtipă alta, ele 
sei rupi și elevii ai nota 0, și Suntii. supuși încă la;0 pedepsă dis-, 
ciplinară, ficsată de Directorulii de studii. a 

Art. 162. Tote caetele do: note, bruinele : și. alte note trebu- esii scrise cu cernlă.. ia: 

„IV. Polita afară din Sodlă, la esersitiuni în timpulă eșiriă az aa și racanței.. e ui LA : pt 
LIRI 

E Di ii . .. N . ENE „. . E N 

:Art. 163. Tâte Duininicile în care .nu esti elevii, tâtă şcâla va face daca va erta timpulii, esereițiuri de toti felul în câmpi sati: simple preuinblări. militare, la, locurile: și după. disposițiunile . deter- minate de Directorii. In aceste esercițiuri și preumblări, elevii mergii în rândit și observândi o orândudlă militară. sub priveghierea șe- 
fului saii șefilorii însemnați. - ia 

Art 164. În timpulă cșirilorii și vacanțelorii nu le este ertatiă “ 
“de a merge în locuri publice, în: cafenele; cofetării ş. cl. RE „Nu pote să mârgă la teatru de câti în vacanță. 

“Nu pote să se preumble pe-ulițe călare, de câtii numai con- 
forihându-so regulelorii arătate pentru. sub-oficeri din armie... . 
=: Nu pote.să umble în birje de, câtii numai cu părinții lori... , 

Nu trebue să se amestece în adunările după uliţe şi se supună ;
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îndată ordihiloni orl cărui oficeri, fără a face cea mai mică obser- 
vațiune, “ a i 

„"POasăideblă e. 
„mn Art,:165, Ori ce elevă bolnavii trebue să se presinte ofigeru- 

lui de li, ca să intre în infirmeria școlei daca bâla e ușure; în spi- 
;talulii militară daca este grea. " d 

„__“Elă este supusii visitei doctorului care se pronunță asupra de- 
stinațiunei ce! dă.. a e e | 

Art, :166 La'infirmeriă ca. și la spitali, trebue să se conforme 
prescripțiunilorii medicului; nici o ocupaţiune nu este ertată de câtă. 
„cu. aprobarea medicului. - . - i o 

, „Art. 167, Elevii. bolnavi poti fi ceruți de părinţii, lorii ca săi 

igrj&scă la. dânșii cu aprobarea, doctorului şeâlei, însă aprobarea. 
nu va fi acordată în casti de bâlă contagi6să. . 

"Art,. 168. Orl-ce elevii va: cădea bolnavii în timpulii eşireă, sait 
în timpuli vacanțiilori și care nu pâte reintra în sc6lila espirarea, 
voiei ce i s'a dati, este îndatoratii-a trimite direcțiunii ună ates- 
tată însemnată de unii medicii ali 'oştirei, şi constatândii necesita- 
tea 'în. care s'a găsitii, de a rămânea la părinții să. . 

- *. Art. 169. Elevulă care pentru causă de b6lă, este înapoiată 
cu cursurile saii desemnurile sale, trebue să se ajangă în timpulă 
dilelorii de eșire şi congedii. . Da 

min," VI, Datoriile crescinescă 

„Art, 170.: Se va, pădi cu cea mai imare severitate, nu numai 

din' partea elevilorii,- dar și chiarit din a foncționarilori atașați în 

serviciul 'şcâlei datoriile Sf. religiuni. e , 
- “Art; 171. Elevii voriă pădi tote posturile prescrise de Sf. re- 

ligiune,; ei se vorii spovedi şi împărtăși de două ori pe anii, la în- 
tâia, săptămână a postului Crăciunului și la întâia săptămână a pos- 
tului Paștelui. IN R 5 ” 

Art. 172; In tote Duminicele și sâmbătă sera vorii merge la 
"biserică, asemenea și in tâte sărbătorile în care nu e cursu.  : 
Numai după terminarea Leturgiei elevii potii pleca din șcâlă 

“în casti de liberare.: DR ii a 
„Art. 178. Nu este ertatii, nici elevilorii, nici foncţionarilorii a 
vorbi în contra religiunei.și moralității, o 

ȚITLULĂ SU. 

„Recompense şi pedepse. 

r- , 
ae i 

„mu Li Recompense, | | 

Art, 174. Recompensele consistă în numirea elevilorit de elită. 

saii de întâia clasă; înaintările la gradulii de Caporală şi de sub- | 

ofigerii, eșivile şi: vacanţele, . i. |
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„Art 175. Când: se face diumirea: de diferite grade și distin- cțiunea elevilorii de elită, sub-directornlii priimesce de la căpitanul; însărcinată cu serviciul din năuntru și instrucțiunea „militară stă- rile. de proposiţiune, şi adaogă acolo nota clevilori  celorii: mai cu. merite în cursuri; prin. mijloculi acestori deslușiri clii formeză listă de meritii pe care o presentâză Directorului șcâlei. ” Aceste liste trebue să coprinde pe câtă se va, putea ună nu- mări îndoitii de acela ali răsplătirilori ce se acordă. . 

Astii-feliă cumii urmeză: +. | ai ci 4 Cabărale V. Secţia 1 Sergentii-Majorii, 2 Serj și 4 Caporali, -] >. apa 2 -Uaporau: 

Art. 176. Numărul sub-oficeriloră și caporalilorii. este fiesatăi: 

Ia cc. pia .] Caporal: a. a. » 1 Caporal. În secțiunea 1, nu va fi nici unii elevi gradată... In câtii pentru numărulii elevilori de elită nu este limitati e “*, Toti elevulii care se află în cea d'ântâiă jumătate a listei de - _clasificaţiune a secțiunei sale, și a cărui purtare va, fi bună, pote dobindi acâstă răsplătire,. .... a Ia Art, 177. Sub-oficerii, caporalii, Și elevii de elitii.- pârtă sem- . nele distinctive determinate. | 
Art. 178, Numările și înălțările suntii făcute de. directorulă - sc6lei şi puse în ordinulii de AU. a ARI Art. 179. Dintre cei îuălţați care vorii neineriji studiile lori și conduita, vorii pierde 'cu dreptuli gradulii loră sai distincțiunea lorii, dacă cadă în a doua jumătate a, listei de clasificaţiune a se- cțiuniei loră.. a N Art. 180.: [n casulii în care numirulti elevilorii secțiune a 5-a mari fi îndestulii” ca să producă în: bune condiţinni sub-oficerii şi caporalii, S'arii putea adăoga numărulii atribuitii în secțiunea a4-a, sai să se reducă gradele. 

Lşiri periodice din şcălă şi Vacanţe. *: 
Art. 181. Eşirile sunti preţulă. bunei purtări și ală' “lucrului Elevii: care: vorii: împlini. condiţiunile. cerute, vori putea merge la, părinții lori s'aii corespondenți odată pe. tie-care lună . Duminica. Potii să mârgă și în Gre-care dilo de sărbătâre „determinate mai la ' vale. Se va libera, pentru acesta unii biletă de voie conformii mo- delului (lit. c). - Ea a Art. 182. Spre a se dobândi voia de eşire trebue: . „ii 1. Să aibă celă pugină termenulii de mijlocii generalii :10, re sultândii dir. tote notele lunei, pentru diferitele cursuri și instruc- : “ţiune militară, , , 2. Să se fi ajunsi cu lucrarea, desemnurilorii sale, . 3. Să nu se afle pe punctulă une! pedepse. - „4. Să nu fie eşitii din sala de poliție de mai puginii de 8 qije,



„225. Să nu fie. eșitiii din” infimeriă saii spitalii de mai pucinii de . 
Sile, i Da 
-"* 6. Să.nu fi fostii pedepsită cu 4 dile, de consigniii saii pelo-.: 

toni 'de pedâpsă în cele-8 dile care precedii eșirea sa. * : 
î + Pedpsa cu. închisârea îlii lipsesce de orii ce cşire întruni : 

timpii determinati: de directorului șeolei după greutatea. greșelei 
făcute, e - 

„Art 183; Elevulii care nu va dobândi termenulii de mijlocii. 

10, dar a 'căruiă 'bună-voinţă: va fi recunoscută, 'și care Du va fi fostii 
supusi la nici o pedepsă în timpii de o lună, va putea după cere-: 
rea sub-directorului, să dobândâscă o eşire escepțională. a 

I se va acordă as6menea. voie, și elevului care nu ari fi înă- 

poi cu lucrările.sale grafice, de și arii fi stati, mai multă de o lună 

consecutivi în infirmerie sai spitali. N 
Art. 184. Uuit .tabloii ali noteloră de mijlocii, dobânditii în 

fie-care :lună, se va, afișa la începutul fie-căria luni următore, în 
sala de recreațiune, prin îngrijirea directorului de studiii. Ca să se 

evite în acestii tabloii, : întrebuințarea fracțiunilorii, termenului de : 

mijlocii, de pe tâtă luna, i se va, adăoga, unii punetiă,. cândi. va fi. 
însogitii de o. fracțiune ceiii puţin 05. . i 

Acestă funcțiune, nu se va socoti, cândii „va fi mal mică de : 

câtii acestă cifră. “Daca unu eleviă,':n'a trecuti nici unii. esamenu 
într'o lună dreptuli săi de eșire va.fi până la: noulii. esamenii, .de- . 
terminati prin notele de mijlocii ale lunzi precedente. .. A 

si Axt:. 185, Dilele. fiesate pentru. cşire, elevii după eşirea din Bi-i.. 

serică, se revisuescii de ofigerulii: de di, care dă în același timpii «+ 
voile acelora, care le aii dobânditii. i 

i. : Eșirea se. face! diminsța. la .10 ore vara, şi la 11 ore iarna; 
reintrarea se face la 9 ore sera vaza, şi-la S ore iarna... :. - 
pu Art,.:186. Părinţii suntit îndatoraţi, de a veni'să ia.pe - elevil :- 
de la șc6lă, în momentulii eşirei; potit cu tote acestea, se'trimiţă * 

persâne autorisate, dâca ei, nu se presintă, și daca nimeni, nu se 
presiniă în numele lori, elevii:nu vori fi liberi. . ..: _ 

Pentru reintrare trebue asemenea ca elevii să fie aduși până 
la:şcâlă de părinții lorii saii de persne autorisate. .. . 

+ + Ofigerulii de qi, se conformă, celorit prescrise în titlul 6-lea, 

Art: 67, din acesti regiementii. - E Ra 
7 + Art, 187, In timpuli săptămânei, nimeni, nici chiari părinții; 

“nu.potii comunica cu elevii tâte Duminecele, numai părinţii, cores- - 

pondenții, sa străinii autorisați, poti săi vadă în sala de visită, * 

ast-felii precumit s'a hotăritii, în Art. 114 Titlul S-lea.: | 

-=: Ait:'188. Sărbătorile, în care elevii, poti” dobândi voie de eșire 
Sun i 

25 Marti IER 
93 Aprilie 

1 Mai Siria E 
e AL Mali: | ca pi DIE 

„29 Junii,
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15 Augustă, | pa 
„80 August, 

26 Octombre. - N a 
6 Decembre, .. . a 

Mal este încă 24 Ianuariii, considerată ca strbătâre Naţională. 
„i „Sărbătorile în cari nu sunti cursuri, Şi în care elevii, nu potii 
eși, suntu: i DIR 

„Sântulii Vasile, Grigorie, și Ioan (trei Sânți).. 
Intâmpinarea D-lui Isusii Christosă, ” i 
Inălțarea Domnului 
Pogorârea Sf. Duhi . E | 
Schimbarea la Pacă. - 

„„Inălţarea Crucii... 
Arhangelu Mihail și Gavriil, --- | i 
Intrarea în biserică. DR a 

__ In aceste sărbători, elevii rămânit în școlă, și-se ocupă ca în . 
Duminecile ordine. i 

Art. 189. Sunti vacanții de trei ori pe ani, adică: 
1. Dout săptămâni, la Crăciuni, de la 23 Decembre , până la 

7 Januarii inclusivă, o. „i E 
„2. Două săptămâni la Pasce, de la Duminica Floriilorii până 

la a Tomi inclusivil. a RE 
3. In sfârșitii vacanţiile anuale: de la 15 folii, pânila 1.Sep- 

tembre. dă i 
Din aceste vacanţii, se ia timpul, necesari pentru ridicarea 

de planuri şi eserciţiuri militare, împreună... RE 
Art. 190. Afară de aceste vacanții, congediuri nu se pâte a- : 

corda elevilorii, de câti în casuri prea, grele, de directorii, și sub- 
resbonsabilitatea, sa; Aceste congediuri nu se .potii prelungi mal 
multă de patru qile afară , de autorisarea Ministrului, 

, 

Rea 2.. Pedepse, .. i a tt 
.- 

az 

Art. 191. Pedepsele -pentru abateri''de Regulamentulii de facă, 
sait pentru ori-ce altă greşală, suntă: : .. .. ae 

Consigniu, saii pelotonii de osândă, în timpulii vecreațiunii. 
Sala de Poliţiă. E i 
Punerea în ordinulii de 'qi, pricinuindă apoi lipsa. de, eşire. 
Perderea clasei 1 o. N 

- Suspendarea Sai degradarea... | 
„1 

Inchisrea, i 
2 Ant, 192. Se socotescii, ca vrednice de pedepsiti: ... „_„ Ori-ce refusi de supunere, murmurele, vorbele necuviinci6se, 

abatere din reslementulii poliţiei, purtare. urită, îniunitru. și în afară 
din. șe6lă, certurile intre elevii, 'lipsa la, datorii, şi la diferite “ser; 
viciuri militare, întârzierea în lucru, reintrarea târgii, a vorei,.ie- îngrijirile. în. ținută, în sfârșitii, totii .ce- e «de natură, a comproinite 
ordinea și Sub-ordinațiunea., ee a a i iC a na mi ia 

ta 
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Greșdlele, i iau unt caracterii de gravitate c care aduce, o mai 
tare înfrânare, cândii se repeteză mai de multe ori, sait se preface 
în obiceiii.: 

Art. 193. Directoruli şeslei, are singuri, dreptul de a mări, * 
a micşora, saii a nimicnici pedepsele. 

, Art. 194. O pedâpsă nu se pâte ridica, de acela, care a apli- 
cat'o fără aprobarea directorului șcâlei. 
m Art, 195. Pedepsele următore poti -fi aplicate după cumii. ur- 

" m6ză:. | 

1. 
E levii neregulați, 

De către Caporali, două dle, de consigai sad „pelotone de 
de pedepsă. | 
„__ Sub-oficeri patru dile — — — | 
“- Berjentă-Majori 6  — i 

- Adjutanți 8. —, — — sait 2 în sala de Poliţie. 
„„ Docotenenţi 15. — — : 4 —id, 
"Căpitan 20.— 2 — 6 —.id. 

” Majori sub-directorit 30. 8 — id. 
| saii patru file de inchisăre, 
_ Directorii 30, sala de poliţie saii 15 de închisre, . 

- Caporalilortă elevi. 

De sub-oficeră 2 dile de consigniii. 
De Serjentii-Majori 4 dile de consignii, - | 

„De Adjutanţi 6 qile saii 2 în sala de Poliţie. 
" De Locotenent 15 '— 4 idem, 

"De Căpitani 20 — 60 1 idem. 
„De Majori 30 —s8 „dem 

4 dile închisdre, 
De Directorii 30 în sala de Poliţie saii 15 idem. 

» Sub-oficieri elevi, 

De, către serjentit-majorii 2 dile de consigniă- 
" De'Adjutanţi 4. | 

De Locotenenți 8 gile cons. saii 2 în sala de poliţie. 
De Căpitani 15 :  -— — idem. 
De Majorii 30. .— 8 închisâre. 
Directorulii pote aplica aceleași pedepse la toți elevii 'gradaţi, 

saii nu. 
Serjentulii: majori, păte; fi pedepsiti de: Adiutani, Şi Oficeră 

cel- alţi sub-oficeri: elevi. * 
Sergentuli Majorii, şi: cet-l-alți sub-oficeri elevii, nu -potiă în 

nică într'uni casii să, pedepsesc pe sub- oficeri din oştire în servi- 
ciulii sclei. 

Aceştia, din partea lori, nu potii pedepsi pe sub-oficeri elevii, 
şi în casulă în care arii avea a se plinge de .dinşii, să adres6ză în-
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dată la oficeruli de di care aplică. pedâpsa, daca va fi de trebuință. 
„. Autoritatea, caporalilorii, din a 2-a şi a 3-a secțiune, nu se 

întinde de câtii 'asupra, celorii '3 secțiuni, d'ăntâii, ei, n'aii dreptul 
de a pedepsi unii elevii din secţiunea 4-a sai a 5-a. i 

Profesorii n'aii dreptulu de a pedepsi, dar cândi aii aseplin- 
ge de purtarea sai de neaplicarea a unui elevi, cer o pedâpsă di- 
rectorului de studii care o aplică. o: ” Aa 

Directorulii sc6lel numai cli singurii pâte să pronunțe: pune= 
rea în ordinii de qi perderea clasei 1, suspinderea, saii degradarea. 
„Art, 196. Daca uni elevii a fostii pedepsiti pentru întărdie- 

rea, făcută cu nedarea la vreme a lucrărilorii grafice, pedâpsa i se. 
ridică la redarea acestorii lucrări și nu'i se ia dreptul de eșire 
daca împlinescii cu tâte astea condițiunile arâtate în art. 182. . 

„Pedepsele aplicate pentru ori care altii motivii, aduce dupe 
sine perderea eșirii în limitele ficsate de o potrivă' cu titlulii de 

" recompense. i . E 
Art. 197, Ori-care elevii care, în timpulii voci sale, face gre- 

şeli în contra disciplinei, sau se dă la fapte vrednice de osîndă es- 
te pedepsitii la, reîntârcerea sa. - Sa 

Art. 198. Directorulii scâlel pronunță singuri cândă discipli- 
na 0 cere, suspendările generale saii individuale de eșire. 

El pote încă să suspende voile acordate. de Ministeriulii de 
resbeli unui, elevă care: mari satisface condițiunile de eşire, sai 
cândi socotesce că ari produce: urmări urite. disciplinei se6lei.. În 
acestii casă directorulii sc6lei își dă îndată cuvintul Ministeriului, 
„Art, 199. Pedepsele pe cari oficerii n'ait dreptului ale. aplica, 

suntii cerute ierarşicii şi înscrisă, directorului se6let. - 
Art 200. Aceste cereri suntii totii-d'auna, adnotate: de ofice- . 

rii cu grade superidre care trebue ale transmite. | 
Art. 201. Elevii puși în sala de poliție esii d'acolo ca să as- 

culte la diferitele cursuri sati eserciţiuri de infanterie, de cavalerie 
de topografie, de artilerie și de fortificațiune, precum. şi la, redac- 
țiunea deosebitelori memorii ş. c.]. oi 

„Elevii în închisâre, nu poti eși sub .nici unii pretestii, ânsă 
- primescii lecţiuni particulare de la repetitori. E 

Elevii puşi în sala de poliție' saii în închisâre trebue să ducă 
cu painsii cărțile lori acolo și potii să'și esecuteze lucrările lori 
grafice | E 

| Art. 202. Se ţine socotâla de pedepse în notele semestriale şi 
pentru aşedarea listelorii de trecere la o secțiune superidră şi la c: 
şirea din scâlă, | PE 

Pentru acestii sfirşitii se: ține de sub-directorii unii registru 
specială în care: fiă-care elevii are fâta sa de pedâpsă, prin. analo- 
gii cu ceea ce se practică în corpurile de trupă o Oe 

“Art. 203 Daca numărulii Consigniiloră aplicată unul elev nu” 
iartă, de a se scăpa de acesta, saii că, familiarisatii cu acâsta, pe- 
d6psă, că nu mal are efectii folositori asupra lui, directorulii sc6- 

«
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Je .pâte prescri, de,a se sub-stitua în locui : sala de poliție a cării 
24 ore ecuivalăză cu.4 dile de Consieniv.. - 

„Arţ,, 204. Elevii gradaţi sali. de întâia clasă care; în clasifica- - 
ţiunile succesive: se coborii saii se urcă de cea d'ăntâiii jumătate a 
elevilor clasați sunti coboriți prin gradulii lorii saii de ăntâia, clasă. 

„Art. 205. Directorulii şe6lei are dreptul de a provoca adu- 
cerea înainitea consiliului de disciplină, a, tutulorii elevilorii care ar 
da, doveţi .de. neîndreptare saii: de nemoralitate, Consiliulii pote a- a- 

DIR tunel pronunţă isgonirea, lor... 

  

i zi ar arată 3 xwv. 
ati - pf . 

  

Biblioteca. Das SE , i az 

  

“scoalei, - .. 
. Art, 207. “Toţi. amploiaţii scolel poti lua din bibliotecă, “pen- 

 trebuința lori, cărţi și instrumente; Elevii nu potii să ia, poti 
azi, în qilele. cândă nu ai cursuri, să. mergă să citâscă în "oca- 
Juli 'chiarii ală Bibliotecii. 

Art. 208. Nu se liberză 'nică , unii obiect din „bibliotecă de 
câtă sub dare de chitanță din partea primitorului în care se: trece 
titlulii cărţii, numărul volumelor, numele priimitorului, şi dioa pri- 
m Nu se pâte libera unui cititori . de câtă. două: volume de ,o 

ată,.. 
Art. 209, Primirea și predarea, cărților din Bibliotică se face 

în, „tăte Joile. la. 2. ore, . -. 
Nică unii obiectii mu se pâte: ține ma i multi de! ş stptemânt, 

Art. 210. Daca vr'unii cititori voesce . să păstreze ciuţile Bi- 
plioticet mai multi de 4. săptămâni, nu i se porte acorda oprelun- 
gire, de 'câtit 'numai atunci cândii nu se vorii fi înscrisii alţi, ama- 
tori pentru aceli uvragiii într o condică „deosebită în: „păstrarea. ca: 
sierului. 

Art. 211. Nu se pote “trece o: carte dintr'o. miână într “alta, de 
câtii, dupe. ce s'a prefăcută la bibliotică chitanță respectivă. 
i, Pe câtă vreme se află 'chitanță la bibliotică este răspundătoriă 
sub- scrisul întru tâte de curăţenia și buna, întreținere a cânții.. 
„.2,:0 carte pierdută sai maltratată se ya, plăti. de „către acela 

care a avut'o,. piergendii acelii - elevii sait foneționari şi. dreptul d'a da 
mai lua cărți în viitorii. - ” 

„Art. 212, „Giţile, și: instrumentele nu se potii da. „persâneloră 
streine se6lel. 

Art, 213. Directorulii: “de studii face pe. toti anultt Ia sfirșitul 
semestrului alit. 2-lea o" reyisiune: generală bibliotecei. şi pentra a 
cesta să adună tâle' Cărțile, și instruinentele. 

Casierulii. tine. ună. registru esacti, de tâte cărţile, car iele, sf 
rile, instrumentele! pitematice de totii felulii și alte obiecte ce facu 

Art, 206, Bibi: oteta. 'este sub-priveghierea' și responsabilitate " 
Casierului, care are de ajutorii unii sub- oferii ataşatii în serviciul .
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parte din bibliotică pe: care le va ține în buna. orînduclă sub a sa 
răspundere; unii registru de persânele cari ai luati cărți din bi- 
bliotică, chitanțele respective, “și o condică pentru cei ce vorii să 
se prenumere' la o carte împrumutată. ai a 
„„ “Art, 214. Instrumente” pentru ridicare de planuri 3. €. |. se 
predaii din bibliotecă sub luare de chitanță acelorii 'profesori cari 
vori fi însărcinați cu predarea unul cursă îi care ai trebuinții: de 
asemenea instrumente, sai Ja ridicări de: planuri, „ 

Art. 215. Directorulii de studii saii impiegaţii. scâlel propune 
consiliului de studii spre aprobare, cărțile sai obiectele: ce va găsi 

"de trebuință, pentru care sfirșitii se, va prevedea în , budgetă' fon: 
duri necesari. aa Ea a 
o PPLULE XV, DI 

ti 

| Eşirea definitivă din scâlă. .. ... 
Art. 216. Ori-care elevi va eşi din sc6lă, în ort-care posiţiu- 

ne este supusil la 6re-care formalități prescrise prin regulile întoc- 
mite pentru liberarea din şcoli. ! 
Art, 217, Elevii a cărorii isgonire este pronunțată, trebuie să 
stea în închis6re pînă când se vorii împlini acele tormalități. - 
„.....„Cu tâte acestea, directorulii pote, daca o socotesce de cuviință 
şi daca nu resultă nici o necuviință pentru disciplină, săi dea pă- 
rințilori lor. a 
„Art. 218, Elevii nu poti să - se depărteze "din scolii, chiarii 

„când ar fi priimită ordine însemnându-le o destinaţiune până când 
nu se vorii -fi .regulatii cu directorul. studiilor, şi cu casierul, 
„Art. 219. Toţi elevii eșiți din scâlă, și cari erai angajați . cu 

serviciulii suntă ținuți: să implinâscă în oștire; fiă-tare oficerii, fiă- 
care soldatii sai sub-oficerii, sfârșitulii timpului de scrviciulă cerută 
de lege. . .. i Da . 
„Art 220. Elevii din secțiunea 5-a, cari au satisfăcută la esa- 
menile în momentul de eșire, și cari stai propusi pentru  gradulă 
de sub-locotenentii, își alege armele și regimentele în care dorescă 
să intre, dupe clasificațiunea eșiri! şi a locuriloră vacante. E 
„Art, 221, Elevii înălțați “sub-locotenenți în armele speciale; 
statii-majorii , artilerie și genii, vori putea fi trimişi de guvernii, 
dupe propunerea directorului sc6ley, ca să'şi desăvirșescă învățătu- 
rile speciale în sc6lele de aplicaţiune din Franţa, : pu 

Arţ.-222,. Or ce regulamente pînă astă-di înființă remîn des- 
ființate.. |. | a a RE 

- LEGE 
pentru înaintarea în rangurile militare !). ;.,...:. :. 

Art 1 Nimeni nu pote fi caporal de n'a servit în. activitate 
"că sold 
Su 

at “minimum șese luni întrun: corp al armatei, - | iu Di, i ÎN Dc pi i i 

» 4) Sancţionată cu decretu No. 75, din auul 1862, : :.- ÎN ati: 
” * 2!
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mu Art, 2. Nimeni nu pote fi sub-ofiger, de n'a servit Șese lună 
cel pugin în. activitate ca caporal. . i 

; „Art, 3. Nimeni nu pote fi.sub- locotenent: i m 
"1. De nu va avea etate de nouă-spre-dece ani cel puţin. . 

„i 2, De n'a servit: duoi ani minimum ca sub-oficer întrunul din 
corpurile armatei, saii.de n'a fost elev al scâlei militare, şi de wa 
împlinit condiţiunile esamenilor eșirei din sc6lă. 

Art. 4. Nimeni nu pâte fi locotenent pe na servit cel. „pagin 
doui ani în: gradul de sub-locotenent. 
Art 5. “Niment nu pote fi căpitan de n'a servit cel puţin duoi 
ani în grâdul de locotenent. 

Art. 6. Nimeni nu pote fi maior de n'a servit cel pucin trei ani 
în gradui de căpitan. 

Art 7. Nimeni nu pâte fi locotenent-colonel de n'a servit cel 
pugin duoi ani în gradul de maior. 
„Art, 8 Nimeni nu pote fi colonel de n'a servit cel Pucin duot 

âni: în gradul de locotenent-colonel. 
"Art: 9, Nimeni nu pâte fi recomandat. la unul din gradele su- 
perire celui de colonel, de n'a , servit ce! pugin patru ani în gradul 
îndată inferior. 
„At 10. 0 a treia arte. din "gradele de sub- Jocotenent, va= 
cante în corpurile .de trupe al armatei se'va da sub- oficerilor | din 
corpurile unde se află vacauți, cele-l-alte două treimi se.vor păstra 
elevilor ce es din scâla militară și oficeri chiemaţi din neactivitate. 
bo At, 11. Două treimi din gradele de locotenent şi de: căpitan 
se Yor da dupe vechime,. cea- J-altă treime dupe merit. 

Art. 12. Jumătate din gradele de maior se va, da dupe ve- 
Chime, cea-l-altă jumătate dupe merit. . 

Art.. 13. Tote gradele superi6re celui de șef de batalion (ma: 
ior) se''vor da, dupe merit. 

Art, 14. Vechimea pentru înaintare se va determina prin da- 
ta brevetului gradului sai la date asemenea prin aceea a breyetu- 
lui gradului inferior. 
Art. 15. Când un oficer va “înceta de a face parte. din cadre- 

le, armatei în tâte cele-l-alte casuri, afară de acelea de inmisie per- 
tru, serviciul de licenţiare şi de desființarea funcțiuni, „timpul ce a 
lipsit din cadre, se va scădea din vechime. 

Se va scădea din vechime asemenea timpul petrecut! într'un 
serviciu care nu. depandă de Ministeriul de Resbel. Se escepteză 

„ dintracesta disposițiunea, timpul petrecut pentru serviciul ' detașat 
într'o misiune diplomatică, sait în scâlele de aplicaţiune în străi- 
nătate. 

Se sa deduce în fe-ce cas, timpul trecut în serviciul unei pu- 
teri străine... 

„... Ofigeri cari înceteză de a face parte din cadrele. armatei în 
urma desființări vre-unei funcțiuni, saii în cas de lecenţiare se vor 
împărţi pentru înaintare pîntre diferitele - corpuri ale armatei din 
care facii parte și cari vor fi conservate sait create. . 
pi
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n Art. 16.: Oficeri prisonienă de' resbel ÎȘI vor.păstra drepturile de vechime pentru înaintare. ne „1 Nu vor'putea dobindi cu tâte acestea de cât gradul de înda- „tă superior celui ce "1 aveai în minutul când ati fost făcuţi prisonieri. „= Art, 17 Timpul: de serviciu, cerut spre a put trece. dintr'un grad întwaltul se va, reduce la jumătate în timp de resbel...-. -: Art. 18. Nu se va put abate din condițiunile de timp impu- 
se prin art. precedent, -spre a: trece dintrun grad  într'altul . de cât în casele următâre: E N a „... 1» Pentru un fapt strălucit bine justificat şi pus în ordinul de di peamată o. EI 

„2. Când va fi.cu neputinţă a se înlocui întralt chip, lipsurile din corpuri aflate în presința, inemicului.. NA „i Art. 19, În timpul de resbel și în corpurile aflate în presin- - ţa inemicului se'vor da adică: » , aaa „Dupe vechimea, jumătate din gradele de Locotenenţi, și de Căpitan dupe merit, sai dupe alegere, tâte gtadreie de Major. -. Art. 20, Nici întrun cas nu se va put€ da un grad fără fone- țiune saii peste complectul cadrelor, nici să se acorde grade onorarij. Nu se va put de asemenea nici întrun cas un grad supe- rior 'acelui corespondent foncțiuni. ' | a Art, 21. Tote înaintările de oticeri se vor publica inserându-le în Monitorul oficial cu ar&tare xîndului de înaintare, de numele 0- .ficerului ce era însărcinat, cu funcțiunea vacantă și de causa vacanței. Art 22. Nici un oficer admis în retragere nu se va mai pu- te repriimi în cadrele armatei. :. a Ac&stă. disposiţiune „neputând .av€ retractivitatea, 'ofigeri 're- traşi din serviciu înaintea “promulgări  legiuiri de facă, păstrâsă. dreptul de re-intrare, în coprinderea. legi antcridre: 'acest, drept se reguleză ânsă, în următorul chip:.. tea : „Toţi oficeri retrași înaintea promulgări acestei legiuiri ai fa- cultatea de a încunosciința pe Ministerial de Resbel întrun termen de duoi ani, de: voesce sai nu, a se folosi în viitor de beneficiul „închegășiuit lor prin vechea legiuire, acelora ce, dupe acest termen da duoi ani nu vor fi îndeplinit ceruta, formalitate, se va aplica le= gea de facă. : a a „Art. 23. Funcțiunea, este deosebită de ad „".- Nici unui oficer nu i se pâte lua gradui de cât în casurile şi dupe formele determinate de: legi. N „i Art 24,. Români cari pină astăzi ai dobindit graduri militare "în armatele puterilor Garante șia altor Staturi cu armate regulate, întru cât vor dovedi prin acte autentice, atât rangui dobindit. cât Și neprihănita purtare; potă fi priimiți în armata Română cu rangul dobindit în oscirile mai sus citate, socotindu-li-se - ani serviciului, în gradul cel dupe urmă. Acâstă facultate, nu este dată de cât pâ- nă la rangul de Locotenent-Colonel inclusiv. Ra Art. 25. De la promulgarea aceste) legiuiri, tineri români. ce sunt astădi și. cari în viitor vor.intra în școli militare străine, sait
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în: armate străine, vor fi: datori, în termen de un an, a cere şi a 
dobindi consimțimîntul Guvernului. Acei ce nu se vor. conforma a- 
cestei : disposiţiuni nu :vor put€ a'sc folosi de dreptul priimiri în 
stea. Română, cu gradul dobindit în străinătate. 

Art. 26. Tâte disposițiunile contrarii legi de o facă, suntii și vor 
remânea desființate, 

  

„i Dă  LRGE. 
pentru ierarhia militară 1) 

“Art 1. Erarhia Militară în armata Romăniei este determină 
Lă precum urmză: 

  

Găneral de divisiune.| Maior. “| Sub-ofiger. 
General de brigadă. | Căpitan. Caporal. . i 
Colonel... Locotenent. Soldat. RN 

„Locot. Colonel. Sub-Locot. e 
Art. 2. Regulamentele speciale vor determina atribuțiunile ît- 

cărul grad precum relaţiunile și raporturile între ele. 

L E G E 

constitutivă a stabilinientului: 'dotaţiunii datei, 
TITLUL 1. 

Art. 1. 0 dotaţiune este creată în interesul Ostel sub priti- 
ghierea și garanția Statului. 

Dotaţiunea 6stei este formată de veniturile otărite prin aces- 
tă lege, ca pâte priimi daruri și legături. 

Casa de dotaţiune priimesce asemenea, spre păstrare vărsările 
de bună voie ce i se facii de militari de tote gradele în cursul ser- 
viciului lor. : 
- Aceste vărsări daii dreptul la o dobindă a cărei plată se va 
regula de către comisiunea, întocmită prin art. 5. ' 

l Casa de dotaţiune constituie un servicii special sub direcțiu- 
nea Şi "gerarea comisiuni, 

"Budgetul şi socotelile ei se înaintez la finitul anulul Ministe-, 
riulul de Rosbei spre a se supune Adunărei odată cu budgetul ge-. 
neral al 6siei. 

Art. 2. Dotaţiunea, 6stei pliitesce numai suraele otite prin 
legea de facă. a 

Art. 3. Escedentele disponibile se vor întrebuința dupe găsi- 
vea cu cale a comisiuni, de dotațiune spre a mări veniturile casel 
şi spre a face instituțiuni folositâre în dste. n. 

„ Art, 4. Tâte sumele casei de datațiune, întru cât nu au o în- 
trebuințare nemidlocită; se varsă la tesaurul public, care plătesce 
dobindă legiuită, pe cât timp vor fi în disposițiunea s sa. 

1) Sancţionată cu “decretulii No. 47, din anuliă 1862, 
2) Sancţionată cu dceretulă No, 76, din anal 1862.
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La întîmplare ca, fiscul să nu aibă trebuință de asemenea su- 
me ce cerii dobindă, se vor da cu acelâși condițiuni la alte case 
publice precum cele Municipale, şi numai cu precăderea acestora, 
se va pute da particolarilor. cu garanții valabile, în condiţiunile şi 
formele ce sc vor.regula prin regulamente administrative, " 

„__ Art, 5. O comisiune superiră compusă de noă membri nu- 
miți de noi și ale cărora funcțiuni sunt gratuite gerâză tote opera- 
țiunile privitâre la dotațiunea 6stei. Cn 

- : În numărul acestor membri se va coprinde cel pucin trei mem- 
bri luaţi din sînul corpurilor legiuitâre, şi duoi membri at Curți de 
Casaţiune. . LL Sa ” 
i | | „TIPLULE UI, | - 

Despre esoneraţiunea din serviclii. MR 

Art. 6. Tineri coprinşi în contigentu anului dobindesce esone- 
rațiunea din serviciul prin miglocul primelor vărsate. de. dinși în 
casa de dotațiune și destinate a asigura reînlocuirea lor în 6ste, 
prin reangajarea vechilor militari în activitate, Ni 
„i Acea primă de esoneraţiune va fi tot-dauna individuală și la 
nică un cas nu se va tolera ca să fie făcută prin contribuirea unei 
comunități Gre-care. | | 

Art. 7. Suma, de esoneraţiune este otărită la începutul fie-că- 
rul an dupe propunerea, Ministeriului printr'o ordonanță a nâstră. 

„+ Art. 8.. Vărsarea sumei de. esoneraţiune în casa, de  dotațiune 
trebuiesce efectuată în cele cinci-spre-dece dile dupe încheierea lis- 
telor de către consiliurile de revisiune. | RE 
„Art; 9, Casa de dotaţiune este autorisată a, priimi în numele 

tinerilor înaintea, chiămări clasei lor, răspunderi în  bânl, privitOre 
la esonerațiunea lor ulteriră, daca va fi trebuință. ... ui 

i 

"PInLULĂ Lu, 
i _. Despre reangajări. a 

Art. 10. Reangajările se fac cel puţin pe un timp de trol ant, - 
şi cel mult pe şâse ani. : ii 

Ele nu pot fi contractate de cât de militari ce aii împlinit 
al 6-lea an de servicii în armata activă, saii de înrolați de bună 
voie ce aii împlinit asemeneă 'âl 6-lea an de servicii, . 

Timpul lor este regulat sst-fel ca militari să nu fie opriți sub 
drapel dupe virsta de 47 ani. ” 
„Art 11, Înteia reangajare dă - dreptul la o sumă de +, din 

prima esonerațiunei plătită în două rînduri, cea 1 jumătate în diiia 
reangajări sait încorporări, și cea-laltă jumătate la espirarea termenului. 
“A doiia reangajare pe 6 ani dă drept la o sumă de &, a pri- 
mel de esoneare, plătită precum s'a dis mai sus 
”s Reangajarea pe trei ani dă drept numai la jumătatea, sumelor 
a cărora proporțiune se determină mai sus și se plătesce cu același mod. 

Dupe: 12 ant de servicii reangajatul .'are drept de cât la o 
remunerare de 20 parale pe di.
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Art. 12. În cas- ca numărul reangajaților să nu fie .de. ajuns 
În -comparațiune cu al esonerațiunilor se efectues reînlocuiri : de bu- 
nă, voie dintre foști militari și tineri ce n'aii mai servit; prima! a- * 

- cestor. reînlocuiri este în sarcina dotațiuni. 6stei; prima precum şi 
modelul plătirci se. otărasce de comisiunea, “superioră, în formele a- - 

„ Tătate prin articolul precedent, ri, AR „=: Art 18, Sub-oficeri. numiţi oficeri sati chiemaţi la .vre o altă 
funcțiune militară în comformitate cu legile și reglementele în vi-: 
gore, aii drept din sumele alocate pentru reangajări la o parte pro- 
porționati cu timpul serviciului ce ai făcuti. ai 

Art. 14. Disposiţiunile art. precedent se aplică la militari re- 
formaţi şi la cei ce trecii întrun cop ce nu se recrutză prin sorți. 

„ Sumele datorite acestor din urmă li se pliitescăi numai dupe 
cererea consiliului de administrațiune al noului corp, și atunci în 
parte sai: în total. e Ie Ia 
4 Art. 15. Sumele atribuate prin art. 11 reângajaților nu 'se: 
potii nici. ceda nici sectiestra. a 

n cas de mârte, o parte din aceste sume proporțional cu tim- 
pul serviciului, revine nioştenitorilor Sti, în cas de:nu va av moş- 
tenitori, sumele datorite rămân dotațiuni 6stei. i: 

„TPITLULU 1W. _ 
E Disposiţiuni generale și transitoriă.. . pe 
i “Art, 16. Sub-oficeri, caporali, brigadierii și soldați aflați as- 
tădi sub steag 'suntii datori ori care ar fi virsta Şi -tiopul serviciu- 

a 
a 

- : 

er 

lui lor de a împlini timpul angajamentelor lor. | | i 
„_: Aceiași, militari cari în diiia promulgări legei nu. vor av€ încă 
25 anl de. servicii! pot fi autorisați a se reangaja. chiar când vor 

fi în vîrstă mai mult de 47 ani. , i Art, 17. Reglementul de administrațiune al casei de dotațiune 
ya coprinde: | " 

1. Formele cererilor de esonerațiune și a condițiunilor de ad- 
misiune. a e 
„2. Organisareo casei de dotațiune a 6stei și a serviciului să 
special. | E 

  

REGULAMENTU 
„ administratrativu alu stabilimentului dotaţiunii &stei. E 

pi | TEO Le 
i .“ iespre Comisiiniica superioră a' dotaţiunci osteă., | 
* Art.1. Contoranii Articolului 5 din legea, pentru Casa de Dotaţiune» 
Comisia superiGră gere(ă tâte operațiunile privitâre la acestă Dotaţiune. 
„__*  Conformil Art. 1. din acea lege, înaintâdi Budoetele Și SOCO- 
telile Dotaţiunei Oastei Ministrului de Resbel, spre a se Supune A- 
dunării Generale,, odată cu Budgetulii: general al Oastei. 

Art. 2. La sfîrșitul fie-căruia ani, „Comisia superidră supune 

pa
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la cunoscința Ministrului de Resbel propuneri în privința: următ6- 
relor puncturi:: Ai N ca aie 

“1. În privința sumei cu-care militarii ce' aii a: trage la sorţă 
poti, dupe' condiţiile arătate printracest Regulament, dobândi ecso- 
nerarea din serviciul ostăşescii,. (Art.7 al legei). a 

2. În privința preciului şi modului de plată, pentru - înrolă- 
rile de bună voe, în sarcina Casei de Dotaţiune, fie din întîmplare, . 
fie la vasuli unde număruli celor ce cer eesonerarea din servicii, 

- covărșește numărul celor ce vor a se înrola din noi, dupe espira- 
rea termenului lor legiuit.  . . 

“Art. 3. Preşedintele şi Vice-Preşidentele Comisiunei superidre 
se numescii de Domn, dintre. Membri Comisiunei determinaţi în 
Art 5 al legei Casei de Dotaţiune. | 

Art.:4. Şedinţele Comisiunei sunt ordinare la întiia Duminică 
a lunei, estraordinare, dupe chibsuirea Președintelui sait a -Vice- 
Preşedintelui ei. : - i a 
„» Art. 5.. Comisia nu pote delibera. de nu vor fi cel puţinii cincă 
Membri presenţi; deliberațiunele sunt priimite cu majoritate abso-. 
lută; în-casi de paritate, votul Preşedintelui este preponderent 

„ Procesul Verbal al fie-cării Ședinţe este. transerisii întruni 
registru special, şi se sub-iscălesce de Membrii ce ai luatii parte 
la deliberațiune. : . . DD au 
„Minoritatea pote înscri părerea sa ..:... .. :- 

„i „Art. 6. Cancelaria Comisiunei face dupe Procesul ' Verbal al 
Comisiunci, împărtășirele cuviinci6se' Ministrului de Resbel, sub re- 
spunderea, ei, atît. de esacta coprindere cât şi de imediată comunicare. 

Decisiunele Minis:rului date pentru esecutarea propunerilor, 
făcute de. Comisiune, se publică prin Monitorul Oficial și cel a Oastei. 

zITLULU N 

"Despre Casa Dotaţiunei Dastei. . 

e capia e 
„sooo * Modul de! Administrare, i 

Art. 7. Cancelaria Comisiunet este însărcinată, sub Direcţiu- 
nea Comisiunei, cu comptabilitatea Casei de Dotţiune ;ea ține totă 
corespondența, atingiitore de Casa de Dotaţiune, şi tote scripturile 
relativa la veniturile, cheltuelile și la socotelile Casei de Dotaţiune, 
âvend în” vedere regulile Generale ale Comptabilităţii, aședate prin 
Regulamentului Financial din 24 Noembriii 1860, și disposițiunile pa- 

| rticulare prescrise de Regulamentulii de față, ea limuresce mişca- 
rea v&rsărilorii volontarii, efectuate de. militarii de tte gradele, 
„Art. 8, La finituli fie-căruia ani, Comisia ' superi6ră verifică 

și certifică un tabloi, în care se treci tâte inişcările banilor din 
cursul anului, întocmit de Cancelaria ei. și :-"1: înfățișeqă : Ministrul 

„de Resbel.  - :.. - -
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„n Art. 9. La fie-care trimestru; Comisiunea, superidră ' presintă: un tabloii în prescurtare, de situațiunea Casei de Dotaţiune. „Art. 10. Banii Casei de Dotaţiune, întru cât nu ai o între- buințare nemijlocită, se dai cu dobindă legiuită,' conformii. Art. 4 din legea, Dotaţiunei. a i Ma „i. Art. 11. Cheltuelile Administraţiunei și ale Cancelariei. Comi- siunei sunt în sarcina Casei ei. .. . | i 
ii 

i 

- CAPU 11, II 

! Veniturile Casei Dotaţiunei.. 
- LI i - bi : '$ Î, | 

Despre venituri. 

„Art. 12, Veniturile Casei de Dotaţiune se compuni; 1. Din vărsările făcute de tineri chiemaţi a intra în serviciulii Ostei în urma, tragerei la sorți, spre a dobindi liberarea, lor. din ser- vicii. ae a, „2: Din daruri şi legaturi făcute Dotaţiunei Ostei.. ..: îi i: +8. Din dobinda, ce se plăteşte, pentru capitalurile : Casei de Dotaţiune . ta 4. Din respunderile voluntarii de bani, sub titlu de 'deposito. făcute de militari. de ori-ce grad, în cursul serviciului lor... 5. Din respunderile de bani făcute, saii da dreptul, sai în . numele lor de tineri. carii, înainte 'de a, fi chiemaţi să tragă la sorţi; vor să'şi asigurede. liberarea lor din serviciii, la: casul unde ar face parte din contingentul anual. : ta: E -"6. Din respunderi de bani făcute, sub: diferite titule. . 
Respunderile de bani, făcute de tineri coprinşi în cotingentul anului. | 
Art, 13. Vărsarea primei de exonerare se face la Casierii Fis- cului, în Districtul ude este chiemat. * E Tînărul va trage la sorţi, saii de sine însuși, sai în numele lui pe temeiulii certificatului dat de Prefectulii Districtului, în care are să tragă la sorți, în, cenformitate cu Art. 36 din Regulamentul de faţă. pa DN -„.YArt. 14. Pentru aceste respunderi Casisrii Generâli,. sai, Ca-. sierii de plăși, sunt obligați a da recipise care formegă titlu către „Stat, cu îndatorire pentru părțile care aii respunsii prima, a le su- pune în cele 24 ore, dupe data loriă, la vida Prefectului sait a Sub- Prefectului, oz a - 

a sa 
ini i 101 Respunderite voluntarii ! ii 

1" Art. 15, Respunderile voluntarii, făcute sub 'titlu. de deposite” confuruiii Art. 1 din legea de dotațiune de către militarii de: oră-ce:



grad, în cursul serviciului lor, saii de către alte, persâne în numele, 
lor, nu sunt, priimite de cît de la 10 lei înainte -Şi fără fringeri ș; 
vărsarea banilor se efectu€dă la Consiliurile de Administraţiune, în 
numele Casei de Dotaţiune. a ESI 

Aceste” deposite daii dreptul la o dobindă .auuală cu 2% maţ 
mică de cit dobinda, legiuită ce se plateşte Casei. de Dotaţiune.. :;; 

Nu. se priimescii deposite la: Casă de Dotaţiune de cît cel pu-, 
țină pe ună sorocă de trei luni... m. sii: ta 

îi.» "Art, 16. Un livret. întocmit de . Comisiunea . superidră şi tim= 
brat de dinsa se va da, fie-căruia, depositarii la cea dintii respun-, 
dere de bani. a a 
„> :-T6te sumele respunse sai retrase se vor înregistra succesivit 

de către Șeful Cancelariei. Casei de Dotaţiune, şi se vor controla. 
de către Comisiunea superidră.. ta 
„+, Livretul va. avea un numării curent și :va coprinde "numele, 

"pronumele, porecla titluarului, data nascerei lui, pumărulii Regimen-. 
tului săi şi. gradul săi, precumii şi tâte disposiţiunile - relative la 
aceste deposite şi la-modul retragerii lor... i 

Costul livretului este în sarcina depositarului şi se va, plati! 
de. dinsuli,.odată cu întiia vărsare. de bani... ..-.. DRE 

„; La cadul unde ar perde livretul, i se dă unul noii, în soco-, 
t6la titularului și dupe formele prescrise, pentru; reînlocuirea, ;unui. 
titlu de datorie a Statului, .: eg 
„i Art. 17. Oposiţiunile- şi. cesiunile ce: s'ar putea, „face: pentru. 

respunderea, plăţilor voluntarii,. efectuate de către militarii sub arme, 
nupot fi primite de cît la Comisiunea superidră., ::- ..  . 

IDE Ii pp A 
II PR Şi ii a i an : ia 

i + Respunderile de bani făcute înaintea chemării a tragerii Ja sorţi. sa 

„Art. 18, Nu se potii priimi, la Casa de Dotaţiune -.respunderi, 
de bani în numele tinerilorii care. n'aii trasi încă, spre! a dobindi; 
inventualiceşte ecsonerarea, lor ulterioară, de cât daca;. acești, ti-, neri vor fi împlinitii virsta de 15 and. .. Sa 

Respunderile de bani nu se primescii de cât fără fringeri pi- nă la gioa d'intiiii a anului în.care trebue să se înfățisede tinărulii 
spre a, trage la sorți, ele nu pot fi mai mici de cît 100 lei, nici 
urca în totalitate peste prima! de ecsonerare; plata banilor se face conformii Art. 13, la Casierii Generali saii la Casieril de plăși, din Dictrictulă unde ar fi domiciliați în momentul unde-o să tragă 
la sorţiă. . e 

Art. 19. Pentru aceste respunderi se liberâdi, ca titluri asu- 
pra Statului și cu împlinirea formalităţilor prescrise în. Art. 14 din 
Regulamentulii de faţii, de către Casierii Generali .saii cel de plăși, 
recipişe. de priimire, . . iq, I „„ „Aceşti: bani dai plătitorului dreptă Ia o “dobindă anuală cal-, 
eulată, conformii Art. 15 din: Regulamentul de faţă, plătită pină la,
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momentul unde urmâdă'a trage tinărul la sorți, și nu se pote re-: 
trage: înaintea acestui. termenii, de' cât' la; casulii unde ar. fi: murit: - 
titularul, i 

Art. 20. Depositarul saii intermediarul săi, este dator'ă în-: 
fățișa. în' momentul unde! respunde întiia' sumă, actul de naștere a 
titularului săi; la: cală unde nu va avea unit asemenea act, în.lo=: 
cul; lui un act de notorietate publică admis de legea civilă... 

Dacă depositaruli care depune acâstă sumă în numele lui, n'a: 
împlinită încă 18 ant, el trebue să dovedâscă că-a fostii autorisatiă 
saii de Mumă-Sa sai de Tatăl săi sai de Epitropulii săii a depune! 
aceşti bani. m 
„m Ac6stă. autorisare pâte fi dată nevirsnicului într'ună chipă ge- 
neral, pentru t6te plaţile ce ar urma a.mal face încă, în socotâla: 
primei, dar pote fi cu tote acestea revocată, îi 
„.. “Dacă depositariul, n'are nici mumă, nici tată, nici 'epitropă, 

saii dacă acela; ce ar fi în drepti a da nevirsnicului- o asemenea a-=! 
utorisare, nu sar. putea .înlesni a i-o da nevirsnicului, pote: cere a-: 
utorisarea de la Tribunalul Civil, din Districtuli unde “și -are do-: 
miciliulii SE E a ati (DI E 

Art. 21. Dacă respunderea de bani în socotela. primei de'res-: 
cumpărare 'se face 'de.o altă pers6nă,: și cu' banii "că: acesta pâte 
stărui “a se trece. în recepisul ce i se liber6gă, ca la casu unde ar. 
urma a se inapoia parte din ei saii toți banii, acestă sumă 'să'se; 
întârcă iarăși la adevăratul lor. proprietar saii. că ea 'să. trâcă în mil- 

, 

nile aceluia,pentru care 'ait fost acest deposit.: e 
„Art. 22. Ministerul Financelor înaintedă. Comisiunei superi6-: 

re la finitul fie-cărui trimestru un tabloi, în care sunt înscrise su- 
mele încăsuite de aghenţii ei, în socotâla Casei de Dotaţiune. . 

Art. 23. Oposițiunile asupra depositelor efectuate de cătră ti- 
neril înaintea: chiemării clasei: lor, spre a putea fi ecsonerâți din 
servicii, trebuescii adresate Comisiunei superidre a. Dotaţiunei; a- 
-ceste. oposițiuni se vor respinge dacă vor fi făcute dupe: data diler 
în. care s'aii început operațiunile Consiliutilur de revisie pentru cla-: 
sa în chestiune. N e a 

N p. : 3 . mii CAPU LL: | Ma i | DEP 

ș Chelimelile Casei de Dotaţiune. 
, Ă - Ş 1, i. 

e. PI „. Despre Cheltueli, | 

"i Art, 24; Casa de Dotaţiune respuide plăţile următore: 
1 “Alocările şi adaosul la soldă,''ce sunt determinate în Art. - 

11 al legei de Dotaţiune, pentru soldaţii. ce se reînroldă pe prime: 
dupe espirarea unei! reangajăi, saii a termenului legiuiti, în cor- 
purile care: se recrutdă prin tragere la sorți. ---- /
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- ui 3. Reinapoierea sumeloră ce. sait depusii de bună voce de mi: 
litară- în. casa. de Dotaţiune,. sai acelora ce S'aii depusii : drept res= 
cumpărare de tineri, înainte. q'a fi chiemați a trage la sorți.. 

4. În sfişitii deosebitele cheltueli prevădute în'Art. 11 al 

- +. 2. Prima „reînlocuirilorii: efectuate! pe:bună .voe:. 

Regulamentului de faţă. -..  : 
ie Tu, i PT 

i Plata înlocnirilorii şi a adaosului la soldă cuvenite 'soldaţilori în corpurile” ce se 
Ea reerutedă prin tragere Ia sorți pentru reangajări. - ÎN Rt pe d Ca 
Art. 25. Întia jumătate din prima pentru întâia angajare, se plă- 

tește: în momentuli angajării saă: încorporărit, dacă -S'ait încuviințat 
angajarea de Ministerii, 'a doiia: jumătate se plăteşte în momentulă “ 
liber&rii fără drepti de dobindă;.amăndouă, aceste sume.se plătesci 
din fondurile casei de Dotaţiune, în urma unui. mandat presentată 
de. Casierul Corpului din care face parte angajatul, 'și ordonanţat 
de Comisiunea, superi6ră la Ministerul de Finante sait la împiegații 
lui plătitori; pe foiea individuală acuitedă militarul angajat priimi- 
rea primei, saii la casii de nu știe carte, Șeful companiei bateriel, 
sai escadronului; în acelaști chipii se plătește și prima - pentru a 
doua angajare, e CN ai 
„i. Art. 26. Angajările:pe trei. ant se. plătescii: în. acelaşi -chipit 
ca în articolul precedent. se 

Art. 27. Dupe 12 ani de servicii se .plătesce „angajatului 20. 
parale pe di, afară. din dilele de. absență, ilegală, cu. începere din 
dioa reangajării. e - 

Aceste sume -se plătescii cu avans din casa Consiliurilor de 
Administrațiune, și să cerii de Casieri corpurilor pe mandâte . deo- 
sebite numerice, la finitul fie-căruia trimestru, în urma ordonanță- 
rii de către Comisiunea superidră de la Ministerul Financelor, sai 
dela plătitorii ei, şi se daii în priimirea Comandanțilorii de compa- 
nil, escadrâne saii baterii pe foi speciale, spre a fi împărţite:pe la 
cel îndreptii, pe care iscălește: titular de priimire. + i | 

Art. 28. Părţile din primă ce se cuvinii militarilorii a cărora 
termenii espiră sait acelora ce se află în casurile prevădute în Art. 
13 şi 14 din legea Dotaţiunei, se plătescii de : corpurile: respective 
in socotâla Casei de Dotaţiune, de la care sc: despăgubeşte : prin 
modul indicat din Art. 25 şi 29 ai Regulamentului de faţă ; părţile din primă se calculâdă în chipul următor: 0: 3 
„71. Dacă mutarea, reformarea și înaintarea cade în întiia ju- 
mătate a termenului pentru care s'a veangajat, nu i'se : mai - cuvi=: 
ne. nimic; iar dacă cade în a doiia jumătate, i se plătește din suma 
ce i.se mai. cuvenea, 0 sumă proporțională cu timpul ce a servit.: 

2. Pentru cei cari priimescii unit adaosii la soldă, se plătește: 
analogia pe. numărul qilelor, pînă la dioa mutăzil inclusiv. i 
„„. Calculul părţii proporționale ce le.vine moștenitorilorii la cadit 

„ de morte a militarului angajat, se face îri chipul de mai sus. 

i
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Moștenitorilorii. sait celor :în drept: li se dă dupe înfățișarea 
actelor certificate de, tribunal, care dobindescii dreptul lor d'a MOş- 
teni, mandate de suma, ce li se cuvine, cu care se presintă la Co- 
mistunea superidră, spre a se” ordonanța lâ Ministerul de: Finance 
de a priimi bani. A N 

- Consiliurile de Administraţie comunică în casurile sus : citate 
Comisiei superidre mărimea sumei ce se cuvine militarilori sai 
moștenitorilor lor. Doe 

Analogiile ce se cuvin dupe chipul de mai sus militariloră 
ce se osîndescii la o pedepsă care esclude din rîndurile Ostei, pînă 
la diiia în care a comisii faptul pentru care ai fost osîndit, se plă- 
tescii acelora. ce sunt în drept a:priimi pentru dinșii. 
îs Art, 29, Corpurile trupei sunt datâre a ţine un registru, jur- 
nal deosebit, în care să trâcă cheltuelele și veniturile făcute de din- 
sele în socotâla Dotaţiunei Oastei. N ta 
„+ Reîncăsuirile ce li se facă: prin Ministerul Tinancelor, în so- 
cotela casei de Dotaţiune, se înscrii în livretele lor. de soldă, în-: 
to col6nă despărțită, prin impiegații plătitori ai sus numitului Mi: 
nistru.. .. Pa OS a 
€:+ Sumele ce se. plătesciimilitarilori se înscriii asemenea, în fie- 
care trimestru într'o colână deosebită a: livretului lor individual, 
prin Îngrijirea Comandanţilorii de companii, escadrâne sait - baterie.. 
"ini Art. 30. Tâte; scripturile atingătâre de “plata. primelor, : sai a. 
adaosului la soldă, sunt supuse de cât privescii: corpurile, contro- 
lului Intendenţei militaie. - Sa 
Pia Ira Ia Ă : pi 

 . Roinapoerea sumelor ce sati depusii de militari cu dobindă DE 
pe da. Casa Dotaţiunăă, e i 

„„ Art--31. Cererile militarilorii în activitate d'a li se întâree ba- 
nii depuși de bună: voia lor'în Casa Dotaţiunei se faci prin calea. 
ierarchică la Consiliurile. de Administraţiune ale corpurilor. : i. 
ș;:. ». Acestea, înaintegii cererea, printrun borderoii la Comisiunea 
superidră,; și acesta înapoiadă borderoul ordonanțat. am tii 
„Oa acest borderoii merge Casierul: corpului, sai la Ministerul 
Financeler, sai: la impiegaţii lui plătitori Şi: priimesce banii în so- 
cotâla :Casei Dotaţiunci. Pa Aaa ae 

Banii se dai apoi de Consiliul de Administrațiune prin calea, 
ierarchică, în mina titularului, pădind pentru. trecerea lor, formele 
prescrise în Art. 29 și 30: eee o 
+:..-Daca se înapoiadă banii, dupe 'liberarea militarulut din oştire, 
i.se respundii banii, sai: în momentul unde pleacă de la corpi, sait 
acolo unde aii cerut el. 

| În cagul. din urmă este dator militarul a înainta pe calea in-. 
dicată în Articolul precedent, pe lîngă cererea: lut şi "livretul stă, 
spre a se trimite Comisiunei superire' pentru ordonanțare, şi. au-.
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torisarea. Casicrului respectivi, din plasa, îri care'se află, locul un: 
de vrea.militarul să .i' se respungă bani. îi: te ci cel 

Art,: 33. Dacă, se cere : reînăpoierea baniloră. de moștenitorii 
militarului ce a depus bant în Casa Dotaţiunel, acestia se adreseadă 
d'a dreptul la. Comisiunea superidră, alăturind. tot d'odată 'livretul 
militarului, și actele. care constat conforniii modului indicat: în : Art! 
28, dreptul lor la moştenire, ; ii bată 

«Dacă acest drept:s*a recunoscut, atunci Comisiunea superidră 
ordonanţediă, cererea de -bant, şi o înapoia(ă petiţionarului spre:a i. 
se-respunde banii, de către Casierul: special al plășii, în care sea- 
fiă locul reședenţei sale. Ia a o: 

Reivapocrea sumeler plătite înainte spro a se rescumpăra la întîmplare de ln. ser- 
„Yciul ostășesci, : ; i 

„____ Art. 34, Sumele .respunse prin anticipație de tineri, fie de sine - însuşi fie în numele lor, spre a fi scutiți de îndatorirea serviciului, 
se, întorcii celor în drept dupe cererea lui, dacă tînărul declară “că 

„a renunțat a mat fi ecsonerat, din serviciii, asemenea, se' întorci în- 
dit: | Ei NE e 

„1. Escedentul respectiv, : dacă capitalul :-denpusă dinpreună cu 
dobinda lui, covirșaşte prima fiesată pentru anul în care “a trasă 
tînărul la sorți, - . i „e 
„2. Sumele respunse îvaintea tragerei la. sorți, de . tineri cari 
apoi dobindescii printr'un certificat subiscălit de Prefectul Distric- 
tului, că nu facii parte din contingentul Plășei lor și că sunt scu-! 
tiți de serviciul ostășescit. SE CR 
, 3. Respunderile de bani făcute de tineri, înaintea . tragerel la 

„S0rţI, care. ai murit înâiniea formării, contingentului clasei lor, „si 
“Tote aceste sume căpital şi dobinda lui, se. respunde în so-. 

cotâla Casei Dotaţiunel celor în drept, de către Casieril Fiscului, 
pe temeiul. unei autorisări dată de Comisiunea superidră. , 

Pentru acest sfârşit sunt datori cei ce cerii înapoirca baniloră a se adresa a . Comisiunea superidră alăturând și piesele justifica- five trebuincițse, a It 

e TITLU DI: i i: 

pri; mirei lor. -- Aa Pa 
y 

Despre formele cererilorii de .cesonerare şi despre. eoudiţiunile 

Art,.35, Mărimea primei ce trebue plătită, spre a dobindi 
dreptul d'a fi ecsonerat de datoria de a servi în oştire se hotăra- 
şte de Ministeriul de Resbel, se publică și se afiștdă în fie-care 
Comună înainte, d'a proceda la tragerea la sorți. 

Art. 36. În timpul celor cinct-spre-dece dile ce urmedă dupt 
„tragerea la sorți, Prefectul libercdă pe rîndi tinerilori COprinși În
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contingent, sait. persânelor care vor să 'plătâscă prima. în: nuniele 
lor, un cerficat coprindând: numele, : pronumele, porecla, 'vîrsta, locul 
naşterei, domiciliul profesiunea: și - posiţiunea tinrului în . privința 
recrutări, e a it 

i istvArt, 37. Cu acest certificat: se înfățiședă tinărul sati” represen- 
tantul lui la Casierit Fiscul:uă, și respunde acolo prima individuală 
determinată pentru acel anii, spre a fi. scutit, de serviciul ostășescii; 
saii daca acest tinări s'a 'rescumpărat mai din nainte, spre a res- 
punde deosebirea” eventuală trebuinciâsă, spre a complecta: sumele 
dinpreună cu “dobinda, lor,- depuse înaintea chiemării lui. Îa' prima 
individuală determinată pentru acel ani. „3 a 

n casul din-urmă ci reîntorcii Casierilor, recepisele priimite 
succesivi pentru respunderile făcute înaintea tragerii la sorți, (Art. 
19) și cerii de:la aceştia o declarare în care să constate totalul 
respunderilor de bani făcute și dobîndile ce aii produsi ati 

__„Recipisele pentru respunderile 'făcuțe înaintea tragerii la sorţ 
nu se pot priimi de cât, dacă vor fi însoţite d. un certificat al Co- 
misiunei superiGre, prin care: se recunâsce validitatea lor Și dacă vor 
fi plătit Timbrul Statului. DOE 
= Art, 38, Cinci-spre- dece dile dupe închiderea operațiunelorii 

recrutării se adună în fie-care District, Consiliul: de 'revisie 'în Ca: 
pitala lui, și consfințește pe temeiul presentării recipiselorii' mai 
sus citate, ecsonererile cerute. : Hotăzirile Consiliului de 'revisie 
sunt definitive și nu se potit revoca, e 

„___T6te hotăririle Consiliului de revisie să înscriii pentru fie-care 
clasă înparte într'un registru: special, şi se trecii în lista contingen- 
tului anual. Da 
"+ Art, 39. Prefectul 'dă Jă mâna tinărului un. certificat, prin care 
se constată că a trasii la sorți şi că s'a ecsonerat. | i 
* * “Art. 40, După ce sa hotărit asupra” tutulor “cererilor “de ec- 
sonerare, Prefectul înaintâdă prin Ministrul de „Resbel, Comisiunek 
superi6re pentru Districtul săi, un Stat nominativii .de ecsonerările 
săvirșite. a i e a ai 
„_„ Numărul; ecsonerăzilor se publică, în dările de semă anuale 
asupra recrutări, | 
„7 Art. 41, Asemenea comunică Ministerul Financial. în cursul tri- 
mestrului întiiii Comisiunei superidre,. un Stat nominativă colectiv 
de tote primele încăsuite de aghenții săi în socotâla Casei de Do- 
„tațiune, în urma tragerci la sorți a anului curgător, precum și de 
Primele ce este dator a plăti Statului, Casei Dotaţiunet, pentru a- „cele individe care ai cădut la: sorți şi pentru care este însărcinat Statul aY scuti cu banil: săi. a 

e



TITLUL 1V, - 

Despre reangajare. .... . 

e CAPU La 

     DI 

  

 Reavgajările,  - 

„ui. „Art. 42: Nu-se pot rangaja mal mulţi ; militară, de cât . s'a 
plătit prime de &csonerare, în urmă tragerii la, sorți a anului curgător, 

Art. 43, Militarii care dorescii- a se reangaja facii cererea „lor 
prin canalul. ierarșic, în cursul anului din urmă al : termenului, în 
care. sunt datori a servi; Șeful Regimentului înaintediă cererea. -Mi- 
„nisteriului «de Resbel. dacă militarul :împlinesce - condițiuniie de ad- 
misibilitate prevădute în legea Dotaţiunci și Art, 43, din, Regula- 
mentul de față, şi dacă el aprob&dă sub respiunderea sa Teângajarea 
acestui. militar, în urma priimirel. tutulor cererilor de reangajare. : 

„+, Ministerul de Resbel reîntorce la finitul trimestrului, dupe ce 
cunște numărul primelor,depuse, cererea. de reînrolare „cu. aproba- 
rea sau desaprobarea e), avind în vedere urmetârele: '.-: m 
1.1. Dacă cererile de reinrolare:pe 6 sait. 3 ani nu . covirşesc 

primele plătite în urma, tragerii la, sorți, ele se „pot autorisa.. ..,, 
2. Daca cererile de reînrolave pe 6 sai 3 'anj: covirşescă a- 
ceste prime, Ministerul alege reînrolările ce pâte. aproba în chipul 
următor: să ia suma, totală:a recruţilorii și: suma totală a, cererilorit 
de reînrolare și se împarte “pe corpuri reînrolările admisibile, în ra- 
port cu procentul ce se cuvine lui, din numărul recruțilori-ice are | 
a priimi acest corpii; în cercul acestur-procent se 'dă precaderea 
militarulul dupe recomandațiunea. făcută, de Șeful Corpului. - 
-: i; Ministerul trimite Comisiunei. superidre :la,: sfirşitul' întâiului 
trimestru, o listă nominativă de militari reînrolaţi în cursul anului 
în care: se trece numele, pronumele, porecla, virsta,: corpul, numă-. 
rul reangajerii şi termenul ei, e nr 

de bună purtare, moralitate și aptitudine, a înainta - Ministerului și 
acte medicale, prin care să constate că: militarii ce. se : recomandă 
pentru reînrolare sînt de o constituţiune bună în momentul reînrolării. 

„Art. 45. Dacă militarii reangajați să libereaqă din servicii în: 
- naintea termenului respectivi, pentru răni dobindite în resbel sai 
infirmitate, li se plăteşte din prima, alocată: o: parte ' proporţionată 
cu. timpul slujit, calculat conformii “Art. 2$ din Regulamentul . 

Art, 44.:Șeful Regimentului este : dator “pe “lingă -atestaturile | 

de. față. a aaa AR 
— ie Art. 46:: Dacă militarii desertegă, er! pierdii pe tot timpul: lip- 
sel ilegale dreptul la: primă şi pe: tot “timpul pedepsei corecționale; 
în urma unei condamnări, militarii nu se pot bucura de prima ce 
li se cuvenea; în acest cas, să calcultdă “prima "ce :se “oprește în * 
spiritul Art. 28... - pe ti 
II) i a mit ti PE IEI Aa II a Ai
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TITLUL Y. 

Implinirile prin inrolări de bună voe. 

Art, 47. Dacă numărul reînrolăriloră militarilorii ce se află 
în vîndurile 6stel nu sînt de ajuns spre a împlini golurile produse 
prin. plata primei, Comisia supeti6ră propune Ministerului de Resbel, 
înlocuirile prin calea Administrativă, hotăraşte prima ce este a se 
Blăti și “modul plății er în sarcina, casel "Dotaţiunet. * Daca Ministe- 
rul de” Resbel autoridă propunerile făcute, el publică și pune a se 
afișa în fie-care Comună: hotărirea sa. e d 
dă Art, 48. Indată dupe priimirea acestei decisiuni ministeriâle, des: 
Chidii în fie-care District: autorităţile Comunale; o listă în care se tretă 
Gmenit ce doresciia împlini pe prime, locurile vacante în 6ste cu humele, 
pronumele, porecla, vîrsta, profesiunea ș. e. |, 
"+ Dupe ce s'a împlinit termenul ficsat d€' Ministru, spte 4 pri- 

“imi asemenea cereri să închidi listele: şi! să trimit “sub:iscălite de 
dinsele 'din' pieună cu' piesele înfățișate de doritori de 'a întia, în 6- 
ste de autorităţile Comunilor, la Pretectul Districtului. 
„Art. 49, În Capitala Districtelor, în care . se află ' corpuri de 
trupă, care ai trebuință de înlocuitori, se întocmește . pentru esa- minarea pieselor înfățișate” de doritori și'a aptitudinet lot: militare: 
fr i ta î Aa II a DR 

Mi ia. Oi Comisiune compusă, «i 

5. 4. De. Prefectul Districtului, A E 
zi: 2; De oficierul superior ce se află în Capitala, acelui District 

3. Președintele Magistratului, şi ee 
iuti 4. De un; oficier delegat de corpul care are mai mare. trebu- 
ință de înlocuitori, : „Art. 50. Listele înaintate Prefecţilor unde nu sînt întocmite a- 
semenca Comisiuni, se trimit de dînșii la Comisiunea cea mai a- 
propiată Districtului săii. Ministeriul de Resbel înștiințegă- Comisi- 
unca sus indicată câte înlocuiri, are. a;priimi în.. districtul respectiv 
şi cărul corpii are a: trimite .pe înlocuitori înrolați. : - SRR +.” Spre a avea 0 reservă.la cadă unde înaintea altor Comisiuni, 
nu sar fi înfățișat destul doritori, Comisiunile sînt: datâre a însem-. 
na în actele. lor, pe lingă înrolați desăvirșiți, un' număr de doritori 
disponibili, spre a se trimite, dacă: va fi. trebuință, în corpurile din 
alte Districte. .. .. -. e, -) 

Art. 51. Oamenii inscrisi spre a înlocui se convâcă la. dia 
ficsată de către. autoritățile Comunale - dinaintea . Comisiunel,. înlo- 
cuitorul e dator a. înfăţișă. pe lingă relaţiunile date autorităţii “ Co- 
Munale: o 
m 1. Un certificat de „bune purtări,. liberat .de autoritatea reşe- dinței' sale. i A Ed 

2. Un certificat că nu are nick o îndatorire contractată cu 
alte persâne, sait. autorități. ! IN 

,
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3. Un certificat că este- Românii. . 
4. Un centificat de la Grefierul Tribunalului din Districtul săi, 

constatind relațiile ce se află trecute pe numele lui. 
Dupe ce s'a pronunțat Comisiunea instituită prin Art. 49, asupra 

admiterei înlocuitorului, i se. dă un act sub-iscălit de dinsa, arătător 
pe ce temeii, şi cu ce condițiune s'a, contractat priimirea lui, și 
să trimite la Corpul pentru care.s'a înrolat. .:: 
.,... În procesul verbal încheiat asupra priimirei, iscăleşte și în- 
locuitorul admis. Înlocuitorul'este dator a "se înfățișa la “corpul 
său, 15 dile dupe pronunciarea-admiterei lukacs 
„+ Art..52. Dupe'ce s'au încheiat tâte operaţiunile, Comisiunile 
înaintedă Ministerului un tabloii numeric și 'aretător ' de înlocuirile | 
contractate; Ministeriul ' aduce în cunoştinţa Comisiunei .superidre 
înlocuirile contractate. DE IP 
"Art 53: Îulocuitorii priimescit primele ce. li; se cuvinii dupe 
publicațiunea Ministerului de la Consiliurile de Administraţiune, 
dupe. formalitățile. din Art. 25,:29 şi 30, socotind ca qiita însumă- 
rii lor în Corp, diia unde li s'aii dat de citre Comisiunea din Art, 
49, actul de primire, CI a ri 
+ Dacă'insă înlocuitorul dăboveşte mai: mult de '15 'dile, sprea 
se înfățișa la Corpul lui, el nu intră în drepturile lui de cît de:la 

" dia înfățișării lul-la Corp. | e Da 
4 î 

i a OMTLO Vi 

Despre cheltaelile pentru instituțiună folositore oastei... - 
Ta INI AR 
4 + Art, 54. Propunerile:în priviuţa, -institaţiunelor folositâre 6- 
stey, se 'facii de către Comisiunea, superi6ră, la: Ministeriul de „Res- 
bel; dupe autorisarea Ministeriului: de Resbel, propunerile 36 Supuni 
de dinsul la aprobarea Corpurilor Legiuitore. tit 

Pai 

Rae A O OPIPLU VID 

Despre Cancelaria Casci Botaţiunei. . 
pop E . 7 

Art. 55. Cancelaria Comisiunei superisre se compune de un 
Director civil, pe lună cu 500 le; un scriitor cu 300 lei pe lună, 
plătiți: din Casa Dotaţiunei +... ă pu - 

„„_„ Art. 56. Cheltuelile Cancelariei se treci dupe chibsuirea Co- - 
misiunei superidre, în Budgetul' cr; iar pentru punerea, în “lucrare 
Comisia pote dispune din fondurile ci de suma, de 300 leL. : 

Art. 57. Cancelaria. Comisiunei este. însărcinată, a, ţine tote 
scripturile, registrele şi corespondențele Comisia. *; 

22
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REGULAMENTUL 

” stabilimentului de invalizi!). “ 

CAPITOLULU 1, 

| Admisia în Casa de Invalisi. . 

_ „Art. 1..Se creadă sub numele de Casă de Invalici un stabili- 
ment destinat a priimi oficeri, sub-oficeri şi soldaţi cari aii fost ră- 
niți sai atinși de imfirmități grele ce nu se mai pot tămădui, sai 

„cari ar fi îmbătrînit sub arme în serviciul Statului. : o 
"Art. 2, Numărul locurilor la Casa de Invalidi este ficsat la 

şese-decă, din care trei, pentru oficeri. IE 
„0 Art, 3. Admisia în Casa de Invalidi se va face în virtutea 
ordinilor Ministrului de Resbel, dupe recomandaţia Sefilor de cor- 

“puri, însoțită de certificaturi. de visită și de contra-visită date fie- 
care de dou medici militari cu. diplomă de doctor în medicină și 
aprobaţi de Inspectorul general al Serviciului Sanitar. | cu 

„Art. 4. Rănile și imfirmităţile care dai dreptul la admisia în 
Casa, de Invalidi sunt arătate în tabloul anecsat presentului Decret. 

| „Certificatul de visită și de contra-visită vor trebui să arate în 
„ce catigorie din acest tabloi se găsesc imfirmităţile saii rănile pen- 
tru care aii fost chiemat a esamina. 

„_ Disele certificate vor fi vidate de Inspectorul general al Ser- 
viciului Sanitar. Pa | | 
„Art, 5. Tot oficerul, sub-oficerul sait soldatul admis la pensia 

de retragere pentru imfirmități grele sait cari suferă de răui ce nu 
se mai pot tămădui, în unul din aceste casuri ar&tate mai sus, 
va putea a fi admis în Casa Invalidilor lăsând Statului pensia ce: o 
priimia. i “ MR 
„Art, 6. Invalidil admiși în virtutea, Art. 5, voravea în tot d'a- 

una dreptul de a reintra în familiile lor; în acest cas se: vor bucura 
iarăși de pensia la care aveai drepul. | 

CAPITOLULU 1, 

Comandarea, Poliţia şi Disciplina. 

Art, 7. Comandarea, poliţia și disciplina Casei Invalidilor es- 
te încredințată unui Stat-major compus de: | , 

Un Căpitan. | 
- “Un Locotenent, 

Un Sub-Locotenent. , - i | 
Aceşti oficeri se: vor alege dintre oficeri Invilii admiși la Casă. 

„ “La din contra, se vor alege pîntre oficeri ce se bucură depen- 
sia de retragere. - : 

1) Sancţionată prin decretulă domnescii cu No. 1, din anul 1862,
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Art. 8 Militarii admiși la Casă se vor împărți în două, :divi- dil de 30 Gmeni fie-care. Întâia dividie va fi sub ordinile Locote= | nentului, a doua divisie sub ordinile :Sub-locotenentului, it » Art: 9. Şefii de divisil vor inspecta de două ori pe qi odăile, vor îngriji de curăţenia personalului și de bună. ţinuta a camerilor în întrebuințarea îmbrăcămintel și a mobilierului, și curățirea: odă- ilor, şi în menţinerea liniștei atât înăuntru cât şi afară Casel, „Fie care qi Şefi de dividii vor face raportul - lor”. Căpitanului comandat și vor da; s6ma de evenimentele: şi de mutaţiile întîmpla- te în cursul de 24 ore. N î - „Art, 10, Căpitanul comandant: esersâză întrun grad superior acel6şi atribuţii ca Șefii de divisie; regul€dă gradele prin odăi, dă învoirile de intrare și de eșire, determină orele de mîncare, fies6- dă repartiția încăperilor şi a camerilor; dar în' ceea. ce privesce distribuțiile efectelor de mincare și de încăldit, este dator. a se com- forma disposiţiilor administrative ce suntii descrise mai jos. : Comandantul ţine controlul nominal al militarilor priimiţi la Casă şi trimite în fie-care di Ministrului şi inspectorului general al Serviciului Sanitar situaţia numerariă a Stabilimentului. - ? „„ Art, 11. Un post: de 'onâre comandat de un serjent este în- sărcinat cu garda stabilimentului; un toboșar saii cornist este ata- şat la acest post spre a esecuta baterile 'saii semnalele la orele re- „Bulate de comandatul Casej. a 
Art. 12. Greșalele în contra. disciplinei sait “subordinaţii să- virșite de militari -Invalidi nu vor putea să se, -pedepsâscă de cât prin privaţi de eșire sau scăderea porţiei de vin, când sănătatea, 1 culpabilului nu se va opune. | plc alei 

CAPITOLU ni. | 

- Regimul Administrativ, - 

Art 13, Administrația Casei de Invalidi este pusă sub prive- gherea directă a unui sub-intendant numit de Ministrul. de Resbel. Art 14. Unul diri oficerii administrații atașați la Spitalul mi- litar din Bucuresci este însărcinat cu comptabilitatea Stabilimentu- lui, și cu tâte detailurile de .soldă, şi-de materialul ce i se cuvine. Art. 15, Hygiena și Serviciul Sanitar al Casei de Invalidi sunt puse sub privegharea directă a Inspectorului general al Serviciului „Sanitar, care va :numi medicul ce trebue ataşat la acest. stabiliment. „„ Axt.-16, Solda este fiesati cum umedă: i “Căpitanul pe lună 60 : “ 
„Locotenentul idem 40. 

„ “Sub-Locotenentul idem 30,. - 
„ Sub-oficerul idem 20, . , 

Caporalul idem 15. 
Soldatul idem 10, - - o e 
Art. 17, Îmbrăcămintea, coafura, ecuipementul, armătura, pin- 

„A 
pa 

A 
,
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dețurile. şi încălțămintea, vor, fi predate. da dreptul de Administraţia 
Centrală, „dupe, modelele, durata ;și modul „de distribuţie, determinat 
printr un reglement special, al Ministrului de Resbel. Ma 

„Art. 18, Mobilierul şi: efectele 'de culcat vor fi predate de ad- 
ministraţia Spitalului, militar; «din, n. Bucuresti, dupe nomenclatura hotă- 
rită, de. Ministrul de: Resbel.; a pă 
| Fie-care invalid va, avea, un “pat complect. Pai 
isi Arte 19, Regimul- alimentar. va fi determinat : :dupe tarif ficu-. 
tă de Inspectorul general al Serviciului Sanitar și aprobată de Mi 
nistrul de Resbel. 

mu: Hrana, cuhniile- Şi. serviciul mesei vor fi în: contul aceli își ad: 
ministraţii sub-privigherea specială a oficerului numit la Articolul 14. 
=, Compania de înfinmieri va, da numărul bucătarilor. și al servi 
torilor, trebuincioși, la. Casa. Ivaligilorii. Si 

ap... Art,.20. Tâte chieltuielele ce va, face Stabilimentul Casei de 
Invalid, „cumpărarea, şi întreținea stabilimentului, r&noirea materia- 

" lului, predarea. alimentelor: cât „şi plata soldei se vor trece în Bud- 
“aetul Ministrului de Resbel. (Capit.: Spitalelor). . :. pa 

În tâte aceste privinţe Casa, Invălidilor: va fi considerată ca 
un ances al Spitalului Militar, „din Bucuresci. .. 
„i Art. 21... Pentru uşurarea Budgetului în. fie- -care anii. Casa 
de Dotaţie a: armatei va “contribui la. “chieltuielele Casei. de Invalidi 
dupe mijlâcele disponibile și în proporția determinată, în n înțelegere 
cu, Ministru de. Resbelii. și de Finanţă . ... .. e 

„:Sumele. anuale prey șădute, pentru Casa Invalidilor vor intra la 
'Tesaur prin. vărsările făcute sub. titlu Budgetului de Resbel, „(Capi- 
tolulii Spitalelor). — - | pu iat) 

 REGLEMEN p 

“Pentru comandamentele militare!)-, 

TiTLULU i. 

Me a Coinandaimentul “general al trupelor. - Ia Sit 

rii, Art; 1, “Trupele de tâte. armele, comandaxții. de garnisâne şi 
loficeriă fără trupă, precum și cel în neactivitate, suntii sub- ordinile 
șefului fie-căruia comandament ; militar,. fiind îndatoraţi a esecuta 
i6te ordinile sale, în interesul serviciului și pentru stricta observare 
a legilor Și reglementelor militare. | 

Art, 2. Ort- -ce ordin : general 's sai “particolar, cmanâd de la 
Minister, se adresâză fie-u căruia "comandament militar, carele e 
dator al transmite şi a asigura esecutarea ;lui. 

Art. 3. Autoritatea comandanților militari, se  întinde- asupra 

  

n - iti 

3 Sancţionatii prin decretuliă « cu No, 1087, din anuli 1863. 
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tuturor sericiurilor instrueţia; finuta; poliţia, disciplina ș și admi+ 
nistrația -interiGră. a iii i mia 

i 

“ IrELuL a , 

  

"Poliţia și disciplina. 
ERE Ia) a. .. e caca 

Art, 4. Comandanții "militari. stăruescii a cunâsce; daca şefii 
de corpuri şi toți -oficerii- în general esecută; datoriile :ce Ii suntit 
impuse prin 'veglementul asupra serviciului interior,: daca, disciplina, 
şi Justiţia este părintescă, daca; pedepsele şi recompensele suntii acor- 
date fără părtinire celor ce merită, daca ținuta, este..bună;: și conformi 
„xeglementelor, daca, curăţenia atât a oamenilor 'cât: şi 'a: încăperilor, 
şi înal cu s6mă a, vestmintelor. lor s Şi a obiectelor de culcat este obser: 
vati și îngrijită, daca hrana soldaților! este bună şi daca chieltuelile 
ordinarelor suntii conformii cu preţurile curente: în'localitate ; dife: 
rința între. cheltuelile făcute de vamenii din aceeași ' garnisonă pen- 
“tru 'ordinarul lor, daca în fine soldatul este. tratat părintesce, dupe 
cum:se cere de Art GL al serviciului. interior, 

" Art..5. Șefil  comandamentelor: militare, se e asigură: daca obi:' 
ectele de înbrăcăminte, de  marele-mic echipement, suntit de. bună 
cnalitate,. daca suntă potrivite pe talia oamenilor şi de nui jenâză; 
acâsta mai cu s6mă pentru încălțăminte în timpul marșului. 

EL îndrepteză şi pedepsesce în îndată, ort- -ce abatere din dispo- 
„ Siţiile de mai sus. ! : . 

o . . - RE 
te pe A) 

DN IC E TITLUTU Is Ei 

  

“Spirit de corpi: ! 

  

ii At 6 Şefi comândamantelor militare, stiiruescii: a se ținea 
un bună spirit de corpi, ci întreținii între ofigeri tâte legăturile de 
camaraderie militară, fără osehire de stare și de origină; ceri de 

“la superiori - către inferiori povățuire,. blândă, îngrijire părintscă, 
dar tot Modată cea mai strictă obsertare a reglementelor şi a 0r-, 
dinilor, de la inferiori către superiori cerit” cea, “mat mare supunere 
în serviciu Și deferință afară din servicii. . 
"Art 7, Stăruescii a.se întocmi: pretutindenea mese de” oficeră 
singurul mijlocii de a stabili” bune relații: între dinșii şi de a; forma, 
Spiritul de corpii, precum'! de a evita : datoriile și de a a. „procura o 
brană mai bună şi i mal eftină. ae     

“ muzLuLi 1%. ea 

“ Inisteuejia ș și manevre. N „i PI 

mi Art. 5. Șefii comandamentelor stăruescii necontenit la instruc-' 
ţia oficerilor sub-oficerilor şi soldaților. Ei: se asigură dacă şefii de 
corpuri stăruescii, și mai cu s6mă în timpul. ernei, nu! numal' asu-
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pro tutulor. părților teoriilor,. ci şi asupra administrației interidre a corpurilor, desfacerea și închieerea, armelor, serviciul garnis6nelor, .. Şi în companie, precum Și asupra, sc6lelor regimentale. 
Ă Art. 9. EA visiteză seslele . regimentale şi stăruescii a face să înțelegă că instrucția p:imară de ântâiul și al duoilea gradii, este miljlocul de a forma cadre bune și sub-oficeri și caporal, dândule tot de-odată cunoscinţele necesari! în visa privată. 
;.... Art, 10. EI povăţueseii pe tinerii otigeri. a se ocupa cu instruc- ţia în sc6lele regimentale.. - | Aa a -„ „EL stăruescii a dobîndi de la L.. Colonel crearea în fie-care corpit, sub direcțiea tesaurarulul sati: a ofigerilor de îmbrăcăminte, o scâlă de comptabilitate spre a forma sergenți maestri, furieri şi 
Secretari. . .. Pi , : N pi „FĂ se încredințâză daca învățătura muzicanților, a scrimei gim- nastice, producii buni elevi, şi daca sedla, toboșarilor şi a corniștilor suntii dirijate după ordonanță. - a 3 nu Art 11. FĂ ordonă „marșuri militare în ținuta de călătorie, de câte ori serviciul şi temperatura o” permite, și profită de . aceste marșuri spre a periecționa „trupele în. aplicarea serviciului în cam- panie. ,...- A ae Ie e, 

“TITLULĂ v,: 

Guarde si altele - 

Art. 12. Comandamentul militar se asigură că, serviciul gar- delor se face regulat, că oamenii ceintră în gardă facii acest ser- | viciii fie-care la rîndul săi şi că nici unul'nu este apărat prin favore. | “Art 13. Ordinile și consignele relative la serviciul de garni- sonă, suntii transmise Șefilor, de corpuri prin :comandantul garniso- nek din ordin. : : e E 
. u- pa LN ! i pu pa , . 

0 000 ULĂ VL, 
i Reviste şi inspecții. Ma | n 

„Art. 14. Comandantul militar împreună trupele spre a le in- specta, și acâsta mai cu s6mă duminica, la ora parade... .. „.. EI profită de aceste adunări spre a. se: asigura de bună ținută şi de curăţenia oamenilor, , | a , „Art, 15. La fie-care revistă el adună ofigerii împrejurul săi . spre a le face parte de observaţiile sale, şi a le da instrucţiile ne- cesare, a i | 
„Le aduce adesea aminte că nu e destul ca trupele să fie în bună și cuvenită ținută la paradă, dar acâsta, trebue să. fie menți- 

nută  tot-d'auna în: casarmă, la garde, și: fie-care. omii, „eşindii din 
casarmă, trebue. să se afle' în ținută de di și curat, întocmai după , d 9 
cum ar merge la -paradă... .; 

2



„mevre, comandantul militar însciințeză pe “Ministru; . de se află în 

„ofigeri, ce vor avea cel puţinii gradul 'de căpitan. . 
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„Art. 16. El prepară trupele spre a -.trece inspecția generală, 
şi se asigură, de meritul candidaţilor se, poti fi propuși pentru îna- 
intare,. spre a desluși pe Inspectorul general despre oamenii silitori 
și cu învățătură și de a, trage resplătiri asupra celor ce merită. 
» su, i Art 17. EL se, încredințâză, asemenea despre. aceia cari negli- 
giază, serviciul. a cărora, instrucție lasă încă de dorit, spre a pune 
pe drumul cel buni, saii spre a trage severitatea Inspretorului 'ge- 
neral sait a Ministrului asupra oamenilor de îndreptat..:  -. | 

| TITLULE VI Ş 
Mişeările de trupă şi schimbarea de garnisâne. |, 

Art. 18. Nici o mișcare de trupe, fie pentru o adunare gene- 
rală afară din garnisonă, fie pentru o schimbare de garnisonă, nu 
se pote esecuta fără un ordin special'al: Ministrului, afară de re- 

“viste, manevre şi marșuri militare pentru instrucţia trupelor. 
Art.: 19. Când tote trupele din garnisonă se adună pentru ma- 

acea localitate. - | a 
„Art. 20. Comandanții militară -stăruescii esecutarea' ordinilor, 
ministeriale, relative la schimbarea garnisânelor, transmițindu-le tru- 
pelor' şi asigurând csecutarea, ler. -: m i 

„EA trecii în revistă trupele care plâcă și pe acelea care so- 
sescii, şi se încredințâză de au -tot ce le este necesariii. pentru că- 
lătorie; precum și de nu tragi după dânsii nimic de prisosi. - 

O ATLOLO VI 
! „d | i Necrutaţia. a j : | . . ; , DEI: 

„Art. 21. Comandanții militari 'esersă controlul cel mai activii 
şi vegherea cea, mai mare asupra tuturor :operaţiilor recrutaţiei. Fă 
veghează la esacta; esecutare a, legilor, arată Ministeriului. tâte aba- 
terile și stăruescii la aplicarea pedepselor celor mai rigurâse în 
contra celor. ce se vor recunâsce culpabili şi “vor fi comisii vr'o 
fraudă în materie de recrutație. - i 

Art, 22.- EX aii o autoritate ..superidră asupra depositelor de 
recrutație și de reservă, trecii în revistă Ginenii în reservă, când a- . 
semenea se află, precum şi a contingentelor adunate în capitala 
districtului mai nainte de a merge la corpurile lor respective. Daca 
ei însuși nu poti inspecta tâte. contingentele, trimiții în locul lor 

Comandanții militari sai supleanții lor, trebue să se asigure în capitalele districtelor „unde -recruţii vor trebui să se adune, că 
aceştia ai tote cualitățile fisice spre a face un bunii servicii militar, 
că aii talia şi puterea necesară pentru arma la care sunt destinaţi 

„ŞI că ai întradevăr virsta cerută de lege. i .. ...::
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:* Art. 23, Când recruţii suntii în stare de reformație la revista 
de plecare, comândantul militar pune să visiteze si să contra-visi-: 
teze, în presența sa sati de faţi cu delegaţii st, de către -doctori 
în medicină, și pe cât se pâte de către, doctori militari, deosebit de 
acel atașat, la consiliul de revisie,; şi le dă un congediii de reformă 

_de pe un certificat medical, * * 

- 

O Da o TITLUL Xe: 

Asemenea se urmâză și: cu soldaţii din corpuri cari. trebuescă 
reformaţi fie 'la -corp fie la spital, și veg€ză ca oamenii incapabili ' 
serviciului să fie îndată înapoiați, ca să nu procure cheltueli netre- 
buinci6se. Ur error 

TITLULU 1X. 

| Relaţii cu comandanţiă de garnisoue. | 

Art. 24. Comandanții "militari. primescii de la Minister, cu o. 
lună înainte, secretul pe fie-care di :penizu luna, viitore. . Secretul 
este unul şi același penteu tâte comandamenţele militare... ; 

Comandanții militari daii în- fie-care di; comandanților de gar- 
nis6nă secretul pentru acea di. Ei transmiti secretul pentru o lu-, 
nă și dinaintea ofigerilor mai mare la gradă în tâte celelalte gar- 
nisâne.. Aceștia :îl comunică pe fi-care di comandantului de garnis6nă.. 

Secretul nu se schimbă precum şi nu „diferă, de cel: trimis de. 
Ministru, de cât.în cazuri estraordinare Şi în campanii, ..: 
= 1Art.25. Comandanții de garnisână,. trimitii comandantului Mi-, 
litar raport. de. fie-care Qi de evenimentele militare, de oră ce natură, 
ivite in timpul de 24 ore. -  . 

Art 26, El ia ordinile: sale pentru împărţirea “serviciului de 
garnis6nă, numrul gardelor- de ori ce natură, numărul 6menilor ce'l - 
Compune, așezarea gardelor și a santinelelor și ordinile generale 

« 

particulare, % raportiâză despre: pedepsele ce aii dat el însuşi sai 
e « 

de cele date: de 'oficerii. de rindi. :.... e „Art. 27. Comandanții garnisânelor esereită cea mai ne adormită, 
privighere, asupra militarilor în - servicii și chiar în societate, Și de-, 
Spre ori ce, iaii îndată măsuri de îndreptare raportând comandan-, 
ților- militari. -. + 

| "Relaţii cu intendența militară. _ | 

o Art, 28, Intendanții și sub-intendanţii militară sunti datori de 
a informa pe comandanții militar de ori-ce este în interesulii ser-: 
viciului administrativii, aprovisionările și. măsurile luate pentru toti” 
ce este relativii la bunulă traii al soldaților, 
+ Se înţelegi -cu comândanții militari. despre tâte inăsurile gene- 
rale -te trebue -să fie luate! împreună pentru „asigurarea serviciului: 
administrativi, e. IC 

Intendința libereză, după cererile făcute, situaţiile relative: la 
“7



' 
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număruli, la, cualitatea și cantitatea aprovisionărilorii adunate sait 
ce se vorii aduna la loculii destinatii, E 

Art. 29, Intendentulit militarii esecută ordinele date de către 
comandanții militari în interesulii serviciului administrativi pentru 
tâte observările ce aceștia arii fi făcută în timpulă revisteloriă, sai 
al inspecţiilorii. . ua i i ' 
„ir -.Daca, în casuri urgente, comandanții militari, vori -giisi de tre- 
buință, esecutarea unorii măsuri, neprevădute de. reglementele; în vi-; 
ghâre, el vada ordinul motivati și înscrisă intendinţei mnilitare care 
eșccuteză disuli ordin, sub-responsabilitatea, celui care Pa datii. In-. 
tendința militară, însciințeză, pe Ministru prin telegrafă., .- 

roate 

pa PE 

mt OPILOLO Si 
i IE IE CI i a 

ne a „Justiţia militară. * E 
e aa : . „: i is 

«5 Art, 30.: Cândă se presintă unii delictii . justiciabili :de' tribu- 
nalele. militare, prevădutu: de condica penală, șefi. de corpuri saii de 
serviciu, priimidi : raportul. care constată - delictulii, “îl înaintâză 
comandamentului militari cu unii relevii de. pedepsele şi -formula-! 
ruli acusatului, îi i tai 

Art. 31, Şefi comandamentului. constatândii” casulii,:: complec-" 
tză ancheta: conformii .legei,. cerândii iintervenirea auditorului. 6stel, 
şi în urmă determină: de este saii nu casă de judecată, :. 

La ântâia întâmplare înaintâză, actele Ministerului împreună cu 
părerea sa în privința, susţinerei acusaţiei. La a doua întâmplare 
întârce actele șefului de corpii saii de serviciu determinândii pedepse - 
disciplinare ce va crede de cuviință, conformii serviciului interiori. 
„Art. 82. In privinţa mecanismului, funcționarii comisielorii co- 
recţionale și. de: disciplină, se urmn6ză ; conformii : legei Şi 'serviciului 
interiori, prin' intermediulii comandamentelorii militare. ... 
eat tt 

IE DO e pi RA o pf 4 
O OPITLOLU SIP A 

- ” . DELIR: 
"oa zu ttelaţii cuautoritiiţile. civile şi judicătoresci . 

„Art, 33. Comandanții, militari „suntii datori de a da 0 protecţie, 
ȘI ajutorii autoritățilorii! civile şi judecătoresci, de câte ori acestea 
le vorit 'cere, saii pentru siguranța lori personală, 'saii pentra ese: 
cutarea, legiloră. . - 
+; Comandanții militari. vegheză, la garanția publică și la -.men-; 
ținerea proprietăţilorii publice şi -particulare. EI dă ordinele cele mat. 
seri6se ca locuitorii să nu fie bintuiţi, şi ca militarii să nu se ser-! 

“ve cu armele, saii de Gmenii ce le suntii încredințați, în conflictele 
loră particulare. -» ae Aa a 

" Art. 34, Tote clasele civile, trebuindă să -fie protejate și res- 
pectate, comandanții militari vorii pedepsi cu severitate pe oficeri, 
sub-ofigeri, caporali și Soldaţi ce -se află sub-comanda . lorii şi care 

( ta vorii “cădea. îniasemenea vin, - ii:
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TITLULU RU, 

Casarmarea şi locuinţa trupelor. Ă ! i , 

Art. 35. Comisile de casarmare sunt sub-ordinite comandan- țiloră militari, şi datâre de a se aduna de- câte oi aceşti din urmă . e va găsi de cuviință în interesulii serviciului e Art. 36. Comandanții militari visit6ză casarmele, locuinţele mi-  litare, spitalurile, închisorile militare, de câte ori o găsesce de:cu- viință. EI visiteză mai cu semă odăile soldaţilorii și bucătăriele, se » asigură că obiectele de culcare suntii: aerate și Scuturate, se în-"' credințeză că cantitatea aerului din odăile 6meniloriă este. îndestulă, pentru numărul ce şedii întrînsele. 
E) gustă hrava, soldaţilorii și a bolnavilorit şi ordonă cele ne- cesarii, spre a opri și îndrepta oul-ce neorândueli. A | EI cerceteză libretele Gmenilorii şi verifică de aii priimitii tâte obiectele ce se află înscrise, daca socotâla, soldatului este esactă, daca cunâsce capitalul săii la masa, individuală şi numărulă. . „+; Pe aceste reviste comandanții militară verifică livretele de or- dinare, compară prețurile companielorii între densele, dojeneşte cândi. cheltuelele sunti prea mari, și stărucște la economii pentru. masa de întreţinere. Intr'aceeași garmizonă, cândii . găsesce - diferință în cheltueli, cerceteză causele care le ai produsii și stăruesce ca tote cheltuelile de ordinar pe câtii se pote 'să fie de o potrivă.. 

Pa - | - ” i 

 TITLOLU XIV, £ si 
Administraţia generală. , 

"Art. 37. Comandanții military priimescii relaţie despre compta- bilitatea şi despre administraţia companielorii, se încredințeză că pre- şedinții consilielori, de administraţie, adună consilii, propune ches- tiele, deliberâdă și că 'presideză consiliul cel puginii odată pe săp- tămiînă. Ma 
Art. 38. Asupra reslamărilorii făcute de intendență în contra corpuriloră ce suntii *napoi cu comptabilitatea, el stimulăză pe in-: - diferinți și pedepsesce pe cet cu rea voință. a 
Art. 39. Fă stăruescii a face pe toti. oficerii. să înțelegă  tâte. bine-facerile aduse de o bună administraţie, că îngrijirile ce trebue să albă pentru dînsa urmâză a fi forte active, și permanente, că a- fară din eserciţiuri și r&sboiii totulii e administrația în armată, și că „acâsta e strânsă legată cu îndatoririle comandamentului. + - 

__TPITLULU Xy, 
i . Coreșpondinţe şi raporturi. 

„Art. 40. Comandanții militari corespundii W'adreptulii cu Mi- nisteriuli pentru toti, ce se atinge de personală şi operații militare.
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Conformii decretului din 6 Octombriii 1863 cu No..... Co- 
mandamentele militare suntii denumite după cum urmeză: 

«Întâiulii comandamentii militarii (celi din Bucuresci) al doilea 
comandamenti militarii (cel din Iași) al treilea comandamenti mi. 
litară (celii dinCraiova»). E a 

T6te corespondinţele' şi raporturile ce' vorii emana. de la fie- 
care comandamentii militarii vorii avea în susi, și pe margine de- 
numirea, respectivă, Da 

EX suntii intermegiari direcți și absoluți între corpuri și Mi- 
nisteri. a | ” 

e Şefii de corpuri trimitii comandanțilorii militari la fie-care optă 
dile, câte o situație conformii modelului ce se află în reglementulii 
serviciului interiori, și prin, care se face cunoscutii efectivul, mu- 
taţiile generale, pedepsele şi cererile. 

Comandanții militari trimiti: Ministeriului o singură situație 
şi pe corpuri, după modelulii comandamentelorii militare. 

Comandanții militari vechiază cu cea mai mare luare aminte 
la înaintările făcute de șefi de corpuri, până la gradele de sub- 
oficeri inclusivii; se asigură că tâte înaintările suntii făcute în in- 
teresuli serviciului după tabloul de înaintare; et reprimandă. și a- 
rată Ministrului ori-ce abatere în acestă privință. a 

Comandanții militari transmiti Ministrului, spre a fi supuse la 
aprobarea Domnitorului, tâte cererile relative la înaintarea ofigerilorii 

 



a a 

MINISTERUL JUSTIȚIEI, CULTELOR 

INSTRUOȚIUNII PUBLICE, 

pr 

„„;constitutivă a secţia Ill-a la Tribunalului civili de llfovă 3)” - 

ENI - . 2 Ă pp . e - Mă Na] 

=, 1 Art,.1,;8e înființeasă o a treea secţie civilă a tribunalului de Ilfov. 
« “Art. 2. Se vorii da în atribuţiile acestei secţii: . .. .. 

a. Legalisarea, pentru locuitori judeţului Iifovii şi oraşulii 
- Bucuresei, a actelorii de ipoteci” și a foilorii 'de destre, cari astădi - 

se. află în atribuţiile Ministerului Justiţii; şi această . secţie va tri- 
mite „Ministerului copii adeverite. dupe actele .de ipotecă şi foile 
de. destre, "întocmai precum urmează, 'cele-lalte tribunale ale ţerei 
(art. 337 'secţia VIII din Regulament Organicii). 

1) Saneţionată, prin decretulă cu No, 426 din anulă 1839, / N ai 

s
i
 

.
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| b.. VEndările prin licitație silite, sai de bună voe, a averilor mișcătâre şi nemișcătâre, adeveririle de orl-ce acte de natură ci- - vilă, secuestrele pentru datorii civile și alte asigurări, se vorii fa- ce de către această secțiune. a | | 
Art. 3 Actele civile de. nascere, de cununie și de moarte, se vor trimite Ia această. secțiune; dară Mimistruliă Justiţii va. avea facultatea a le trimite celor alte. secţiuni cândi interesului servi- ciului o va cere. 

„Art. 4 Personalulii acestei secţii a 3-a va fi tot acela ce se - află și la cele-lalte secţii civile ale „tribunalului de Ilfovii, asemenea, şi lefile foncționarilor, precum se vede din alăturatulii stati. Aceste lefi și cheltueala, cancelarii ae vor respunde de Minis- tru Finanţelor tot cu orinduiala păsită pină acum, , Art. 5. Contabilitatea, acestei secții a 3-a va urma a se ține de casierul tribunalului de comerciă. - 
Art, 6, Contestaţiile ce se vori nasce, relative la. chestiile mal sus anunciate, se vor judeca de această secțiune. -. 5 Art. '7. Se va face un.registru în care se va transcrie actele a căror transcriere va fi cerută de vre una din părțile interesate. 

    

: "LEGE a ir 
„.. pentru îuființarea Curţii de Casaţiune și de Justiţie 1). - 

  

TITLULU 1 
„ Organisarea Curţii d6 Casaţiune.' 

. 7 
N . 

CAPITOLULU 1 | 
Pentru întocmirea Curţii de Casaţiune., 

Art. 1. O Înaltă Curte de Oasaţiune i de Justiţie se înființsă pentru întregul Statii ali Principatelorii-- nite. Moldova și Țerra; Românâscă. .. . Da Di * “Ant. 2. Tâte Tribunalele şi curțile de' Apelii ale Statului Prin- cipatelori-Unite suntii supuse jurisdicţiunii Curţii de Casaţiune. “+ 'Tribunalele bisericesci, :cari adi esercită în: faptii Gre-cari a- tribuțiuni în maăteri de“ căsătorie, suntii asemenea supuse: jurisdic- iuni urţii de Casaţiune.: E E mi Asemenea sunti :șipuse jurisidicțiunit Curţii de Casaţiune și Tribunalele” militare, în: câsurile și dupe modulii prevădutii la Art.: 36. „Art, 3, Curte de“ Căsaţiune este împărțită în trei secțiuni şi se compune: de: unii primii Președinte,- de trei Preșidinţi. de secţi- une, și de două-deci şi: unu membri; peste totii. 25 membri:'. -: Art, 4. Secţiunile i-ai numirea de: Secţiunea I-a a reclaman- 
1) Saucţionată prin decretulă domnescii cu No. î, din anulă 1861.



1 . 

formeză prin şorți. .. , 
La fă-care începulii de anii, care va fi la redeschiderea, şe- - 
dințeloră dupe vacanțile mari, se pre'noiescii în parte prin pre- 
facerea a patru membri din fiă-care secţiune, care prin tragere la 
sorți, trece în altă secţiune. . E : 

» - Fiă-care secţiune se compune: de ştpte membri şi de unii 
Preşedinte. - - Dr 

Art. 5 Secţiunea I-a a reclamațiunilorii, pronunță asupra admisiunii 
„saii a respingerii tutulor 'cererilorii adresate la Curtea de Casaţiune. 

Secțiunea II-a civile, pronunţă definitivii asupra, tutulorii cereri- 
lori în Casaţiune. dupe ce reclamaţiunile ș'aii primită de I-a secțiune. 

” Secțiunea III-a criminale, pronunță asupra vererilorii în Ca- 
sațiune în materii criminali, corecţionali și de simplă poliţie. 

Confiictulu de atribuțiune (de competință) se judecă de sec- 
țiunile unite. - . . : e Su 
„Art 6. Preşedinţii de secțiune se tragii la-sorţi ca şi judecă- 

torii, pentru a determina secțiunea ce ai a -presida. | 
Primul Președinte presidă Curtea întrâgă în Secţiuni unite și 

pâte presida, cândiă va găsi de cuviință şi dupe trebuința, serviciu- 

țiuniloriă, secțiunea II-a civile, şi secțiunea III-a criminale; ele se 

lui, și fiă-care secțiune în parte 

(m 0 OAPITOLU IL, 
"* Pentru grefa Curţii de Casaţiuie. 

Art 7 Grefa Curţii de Casaţiune se compune de uni primi 
grefierii, de trei grefieri de secţiune, de şâse capi de masă, duot-spre- 

„dece scriitori, unii registratorii generale şi trei registratori de secțiune. 
“Art. 8. Primul grefierii este capulii tutulorii funcționarilorii 

grefel; elii îngrijesse a, se păzi buna rinduială, în ținerea registre- 
loră a, condicelor şi a tutulorii hârtiilorii din cancelariile secțiunilorii. 

| " Grefierul redige otărirea definitivă, sub-controlulă - Președin- 
"telui, şi o sub-semnâză dupe moduli prescrisă în Art. 59. - : 
„__ Grafierii de secţiune aii acel6și însăreinări, fie-care în grefa, 'sec- 
țiunii sale. - Aceştia se impartii la secțiuni de ciitre primulii Preşe- 
dinte și iaii loculi primului grefieri, dupe vechime în lipsa lul. 

Art. 9. Curtea, va avea nouă aprodi (uşieri), din care unulii 
va fi capulii lorii, și cari toți trebuie să sciă să scriă și să citâscă,.. 

Asemenea va avea pentru serviciul ci duoi odăiași și duot rindași. 
„Toti acești impiegaţi și servitori .vori fi numiţi de curte dupe 

o îndoită listă,-presentată de primuli Grefieri. -. A a 

CAPITOLU 1. 

Despre. Dinisteriulii Publică. 

Art. 10 Ministeriulit Publici, aşedatii lângă Curtea de Casa- 
țiune, se compune:, de uni procurorii generalii și de trei procurori 

- de'secțiune, : :: „. 
N - 

u
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: «Art. 11;: Procurorul generalii are''dreptul să asiste la, şedin: 
țele generali ale. secțiunilorii unite și la ședințele, fiă-căria secțiuni; 
elit împarte, lucrările Procurorilorii de, pre; la secțiuni și: îţ.. însăr- 
cin6să_a "li supleea dupe trebuință... cr tei 
«ir În lipsa procurorului generale, loculii: lui se ține de. către 
cel-l-alți procurori, dupe rindulă vechime... aan 
sir: Art, 12.; Procurorii ai dreptuli de a: vorbi în tote causeie ce 
se desbatii înaintea, curţii, de șI da părerea despre aplicaţiunea 

„legii și de a lua conclusiuni. 1: Cpt ag 
„»v:-4n “cause civili'ei suntii datori a opina mai cu sâmă spre a upăra 
interesele nevirsnicilorii, interesele dotali'ale femeilorii, starea civile a 
persOnelorii, interesele celorii zămisliţi și ne născuţi încă, a acelorit 
înstrăinați fără representanţi în 'Ţerră, a celorii supuși interdicțiunii, 
a Statului. și a osebitelorii aședăminte publice; şi. de bine-facere, .... 

Procurorii, nici într'unii casii, nu ait voie să assiste, nici să ia 
parte la deliberațiunile judecătorilorii, cari suntii totii-d'auna secrete, 

„ci: numai la, tratatea pricinilorii. tat ape? Precurorii nu potii fi recusaţi, cândii, foncţionâsă în interesuli 
obștescit sai în interesele proprii -ale Statului... sn, i 
ii: Art..13;- Ministeriultă publici,. Va dreptulii, :saii luândi înţe- 
legere cu Departamentulit dreptății, va. ataca. .pentru rea. interpre- 
tare a, legii înaintea Curţii de Casaţiune, otăririle desăvârșite şi ac- 
tele celori-l-alte instanțe judectoresci în pricini civile, chiarii cândit 

„nu se vorii ataca depirţile interesate, însă numai în interesul legii și 
după espirarea termenului de apel. A ” a 
iii: Otărirea „de. Casaţiune ce va interveni la asemenea casii, nare 
nici: unii efectii pentru prigonitorii cari n'a. atacată - în -Casaţiune, otăzirea. casată a instanței de jos: pl în Art. 14 Procurorul generală: are. dreptulii de controli și de 

- priveghiere, asupra conclusiunilorii pregătite de. Procurori : de . sec- 
ţiune, pentru “a se înfăgișa Curţii: de Casaţiune. ;. .. cp cu - -ni : Dacă „Procurorul generalii nui încuviințeză' conclusiunile Pro- 
curorului de secțiune, și acesti 'din urmă, insistă în părerea, „59, a tunci procurorulii generalii însărcinză pre. celii-l-altit, procurori de - 
secțiuna a ținea; cuvântul, sati. ține: elă însuși cuventuli,. la ședința de infăcişare:a pricinii. pt pi = 
i.» Art,.15: Ministeriulă: Publici: are pentru . cancelaria . şa trei 
“scriitori aleși de primulii procurorii. şi. pre cari îl..va pune sub im 
mediata direcţiune și ordine a unuia, din procurori de. secțiune în 
însușire de capi ali cancelariei sale. . -; CROIT 

Membrii Curţii de Casaţiune,- funcţionar i Ministeriuluy publici, 
grefierulii și sub-grefieri acestei Curți, nu poti (fi în același timpi 
membri al adunării Elective, ai Comisiunii Centrale, nică Ministri. 

i. 
Me 

Pta 

|  CAPITOLULU 1v. î 
trece E re , tepe Dâspre renduiri la 'curtea de casaţiune. i-! Sa eee pi 

“Art. 16. Membrii Curţii de Casaţiune, procurorii şi grefierii se



să, dovedâscă de merită esercițiii.:: iii tir Ce 
țiune se numescă de domnii dintre 

. 
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numescii de Domnii; cet-l-alţi funcționari ai grefeă, precum" şi raprodi, 
se nuinescii de.Curtea:! de Casaţiune, „care încunoștințeză: despre. a- - 
cesta pre” Ministeriuli dreptății. te aL tai îti « Di et i Ă 

„Pentru a putea fi, numită membru la Curtea, de Casaţiune, tre- 
buie a avea următârele. însuşiri: : „2 -. 

I. A fi mirâni, născută pământ 
) 0 iai PA ti, 

nu, 'Sați. a, fi:dobîndită. împă; 
mintenirea,, cea. mare, și.a nu fi Supusil „la nici o ;protecţiune străină. 

2. A avea vîrsta de 30 ani deplină. a 
3. A avea întrebuințarea dreptur ilorii civili. 

-4. A nu fi falită nereabilitată, sati osînditii la vre o pedepsă . 
infamantă și aflictivă, sai, numai, infamantă. -: Aa „. „5. A avea domiciliulii în Principatele-Unite. 

Dispensie nu se pote accorda;.pentru nici una din aceste 'în- 
Sușiri. 

Totii membrulii: car6:va: perde. fii. cursulit funcțiuni sale vre 
una. din aceste însuşiri, va fi considerată ca eşitii din „funcțiune co 
îpso (de IA sine), şi” va fii înlocuiți prin altulii; însă: numai “în pu- 
terea, unei hotăriti ad-hoc, 'dată. de: către Curtea de Casaţiiinie i , 
“4 *i Membrit:la' Curtea de Casaţiunei: padure se :numescil:' : atata II 

ia Dintre! persâiele' câri,'avândii diplomă de doctorii sai de 
licenţiatii. în drepti, de la vna din. facultățile Principatelorii-Unită! 
Saii” din 'streinătate,: vorii fi. esercitatii profesiunea: 'de: 'âdvocati sai 
funcțiuni judiciare; în curgere de:7 an, sai 'vorit fi fostii profesori la iiiia 
din facultăţile” de: legi 'ale' Principatelor 

Ori- cine: s6 'presintă în. Țerră 'cu 
-Unite!în' timpa!de şepte anl. 
0: diplomă, din străinătate, 

pre alii 'căriă itereiii arii cere: esercițiili unei ::specialități,:“să fie 
- Supusi “unui esânnrenii: seriosi” înâintea 

iii, 3, Preşedinţii: Curţii de Casa 
membri '6j.: ii: te 

“unei * comisiuni!. speciale; 'că 
DATI n sita iba au) 

ea DOD aici 

„e: Procurorii ia Curtea, de Casaţiune: trebuie să aibi vârsta de 
30 “ani! deplinii' și -si posede însuşirile prescrise la puncturile 1,3,4,5 

, i E Ta ti a, din acesţii articolit. 

trebuie a: avea însușirile: prevă&dute la, 
acestăarticolitiiie ie e e is ii 
„i “:Grefieri "la Curtea 'de Casaţiune! 

i! (5 Pentru aiputea-fi: numiti” grefierii -la: Curtea: de: Cas 

vi 

și 
E da j ph 

țiune, 
“puncturile i 1; 34 şi'5din 
DT Gui 

se' poti numi -numai:::: | 
„a. Acel cari vorii avea diplomă de studii tă' dreptii,-celi:pu- 

cinii de duot' ani, 'într'o: facultate 'din Țârră, sai: străină şi: vorii fi 
practicatii: profesiunea de:advocatii în'-cursii. de trei ani, 'Saiă: vorii 
fi. serwitii acelașii timpii în ramura! judecătorescă,-! IE 
„n i? b. Acei. cari .vorii fi servitii în :cursii de 'cinci anl 'celii -pucinii, A . „Sail. în Cualitate "de giefieri: pe Ja cuți - 
cători:.de Tribunale saii':ca cap de“ secţiune la Ministeriulii dreptăţii. 

1 4 

le judecătoresci,: sai 'ca jude: 

„231 î „e.-Acel: cari, axendiă autorisațiunea Ministeriului dreptății, vorii 
fi practicatii proiesiumea de advocatii cel -pucinii: cinci ani ::-: i 
„i “+ Osebiti de“ aceste condițiuni! de sciințărși'esperiență; "grefierii 
urmâză,: să aibă. şi versta deplină, de, 25 ami m iti ZI, | „2 | 

ar 
data 

23
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„Liv: Cel-l-alţi funcționari: ai grefer' trebuie” neapăratii să aibă di- 
plomă de învățături. colegiali şi vârsta de 21 ani deplinii, saii să fiă 
serviti ca funcţionarii în vre o cancelarie ' publică în timpii de 5 

“ani, ca 'seriitori,: registrători, sait capl de Masă, i | 
„___ Art, 17 Funcţiunile de Președinte și de Meinbrii la Curtea de 
Casaţiune! sunt inamovibile. i? i i 

„tiv Funeţiunile de procurorii și. celle-l-alte suntii -amovibile,:.”. .: 
” tt aa e îi a i 

50 CApITU Vi 
DR LI IN PR DN N Aa ae oa Di a ata ' 

E Despre 'serviciulii Curţii.. : 
[ue - 

ii 

0 SEOTIGNEA Le 
* 

aa ta Despre ținerea şedinţelor. De 
EI DA 
gi 

„up „ Art, 18, În şedinţele Secţiunilorii-Unite, . Curtea, de Cassaţiune 
se presidă de primulii Președinte; în: lipsa, acestuia,. se -presidă de 
Președinții de secțiuni. celii. mai .vechiii orînduitii după listă; în lip- 
sa șia acestora, Curtea :se „presidă. de celii: mai vechii dintre mem- 
briă ei... ta a î DRE E ii IE i boii 
.». “ Secţiunile, în lipsa preşedințiloră lori, saii a primului preşe- 
dinte, se.presidă de :celii mai vechiii dintre „membrii: loră. , 
„is: L& casă cândă președintele. primarii. ocupă scaunulă - președin- 
ialii, Preşedinţii. de Secţiune. funcționâsă ca 'membrii.. .;.;. .;, , 
“ji „„ Secțiunile-Unite, facii. instrucțiunile trebuitâre pentru menţi- 
nerea; ordinei în -şedințe. şi în întrul cancelariei, care, încuviințân- 7 SE . N . 
du-se de Domnii, se vorii pune în lucrare. .... e, ci 
„iti Art. 19. Președinții și, membri!, Curţii. de; Casaţiune îşi iai .. 
rândul lorii de ședere, în şedinţele generali Și în ședințele. de,:Sec- 
țiuni, după rândul numirii lori. i, i: ra ii 
„1! Art. 20.0 secţiune. nu -pâte. lucra Și judeca, :de nu vori fi celit 
puținii șâpte membri de faqă.: Sa n 

+ Când acesti -numării nu se pote, împlini din pricină de bâlă, 
de congediii, de 'recusaţiune, saii. alte asemenea, împrejurări, numă-. 
rulii se complectă cu membrii din -cele-l-alte secțiuni, trași la șorți. 

Art, 21.:-Nici: o otărâre nu;pâte eşi din Secţiune. daca nu îm- - 
preună cinci glasuri nn 

„îi i Art. 22. Întâmplându-se a hu 'se împlini. numărul. de majori- 
tatea cerută de Art. precedentii, se vorii „chiăma alți trei, membri, 
trași la sorți, de a, cele. alte secțiuni. și se va. cerceta, pricina din 

„noi; daca nu se va.putea nici atuncea, forma majoritate, se..va a- 
mâna pricina, de la una lună: până a trei. celi “multi, și daca. și 
la; acestii termenii “nu se. va putea obține majoritatea, se va judeca 
pricina de; Secţiunile-Unite. -— Se esceptă însă pricinile urginte, care, 
în acesti casii,. se judecă îndată de. Secţiunile-Unite.  -. . „i i» Art. 28: Judecătorii: deosebitelorii Secţiuni se potiă: supleea u- 
nii pre alţii dintr'o Secţiune 1a alta. prin sorți, la. casuri cândii, du- 

pa! 

X 

e 

/
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pre lege, unii judecători nu pâte lua parte la julecată, în secțiunea lui. - 

..* Art. 24.. Suplearea şi. chiămarea judecătorilorii: de:la. o secțiu- 
ne. a. alta, cu “modulii. determinati la casurile prevădute mai. susi, 
se urmâsă prin scirea și mijlocirea: primului Preşedinte, saii a'-ce- 
lui ce ține loculi săă. - Ea 
„Art. 25. Când Curtea de. Casaţiune judecă în Secţiuni-Unite, 
trebuie să fie facă și să ia parte la judecată celi pugin'16-: Mem- 
bri, pre lângă, Președinte sait Vice-Preşedinte. : ..: ARI ! 

La, assemenea casii o otărâre nu se pâte da de nu' împreună 11 glasuri, — Eară când Secţiunile:suntii întrunite în întregul com- 
„plectă, majoritatea absolută este de ajunsi. , CERIS 

Art. 26. Fie-care- Secţiune în parte, ține celit pugină câte trei 
şedinţe pe săptămână -.. N 
2» Secţiunile-unite ţinii şedinţe de câte-ori trebuința va cere. -:: 

„7 "SECTIUNEA m ” | 

iii, Despre vacanțe, şi a i 

Ant. 27. Curtea de Casaţiune are“ vacanțe mari 'o dată pre 
„anii, de la 1 Iulie până la 15 Augustii. Vacanţii mici la Crăciună 
15 dile, începândă din ajunul Crăciunului, şi la Pască -15 gile, în- 
cepândi din gioa Floriilorii. i ÎN 

Peste totii celii-altii cursă al anului, Curtea de Casaţiune ţine 
ședințe regulate în tote, gilele afară; de duminică şi sărbători mari, 

| Art. 28. Pentru timpuli' vacanţiilori mari, se-formă, prin tra- 
„gere ]a sorţi, o secțiune sub numire: de secţiunea vacanțiiloră,  în- 
tocmită de' șepte Membrii, spre a, espedia pricinile criminale, şi a 
otări asupra cererilorii. de Casaţiune celorii: mal: urginte,:: -! - 

Secţiunea permanentă, alsă pentru țimpulă vacanțiilori, va 
fi compusă:: de șâpte' Membrii, şi numele- membrilotiă ce vorii fi în- 
deplinitii acea, missiune în anulii precedinte, nu: vori. mai figura în - 
urma sorților-ce se vorii trage în anuli IL ȘI: Lp 

Pai 
. Ă a . a : pa 

„. SECTIUNEA Ul,. a pi ti, 

  

+ Despre''congedă. Rai 

„Art. 29. Membrii Curţii de Casaţiune: potii' dobândi congeail „Pentru trebuințe otărâte. e a RR a 
-- Congediile se daii de către însuși Curtea de Casaţiune, în'sec- 
 Țiuni întrunite, și numa! unul în cursul unui anii se pote acorda u- „ „nul membru, Congediii de două:luni nu se pâte acorda de câtă în 
casii de bâlă, sai de neapărată necesitate; “iar de va trece de două luni în susi până la patru, membrulii perde I€fa,: şi de va trece şi de patru luni se'socotește demissionată.: e: _ „i “Art, 80. Procurorii de secţiuni 'cerii congedii de la procuro- 
rul generală, cândii congediele nu trecii peste-o lună; 6ră dacă ce-



. 

„ Preşedinte, carele constată și înce 
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rerea. de; congedii este: pentru mai multii de :0'lună, se :adresă că-- tre, Ministeriulti Dreptăţii, prin Procurorul: generale. - :: 
tit Art, 31; Procurorulii generale îşi adresă, cererile de congediii - totit-de-una, la Ministeriulii dreptății, 

Art. 32. Ork-ce cerere de congediii din partea - unui. membru ali :Curţii, trebue să se' facă, înscrisii şi să fii sprijinită de primului 
Ș edințâsă că numărulii judecători- si _. su lorii ce rămâne în ființă, este! de: ajunsi - pentru lucrările “Curţii: și “că. sezviciulii nu va, suferi: din lipsă. -. ; 

rii: (Cererea, de - congediii: a primului “Președinte se va supune Domnului. e 
i + Art... 33. Tâte congediele. acordate se .'scriii întrunii. registru speciale de congedii ce stă în păstrarea Și îngrijirea primului gre- feri | 

"Art, 34. La capul fie-căria, luni, grefierulii. face un estractii de” congediele acordate în luna trecută. — Acclii cstrăctii se încre- | dințâsă și se subserie de primulii Preşedinte, care li trimite Mi- nisteriului dreptății, spre a “li publică în Monitorulii: Oficiale. 

ia n SPUILULU 1, 2 i 
!    

  

: 25 ; ra me , „a E RC E . i: LCR at , PRR „Despre jurisdicţiune şi procedură. ......,.: „i. 
- ei LR RR si i 

pi Î :CAPITU li 
Doo a „0 Despre Jurisdicțiune.    „SeomEnea 4. 

ta i 

„Despre: competința: Curţii. cu: atribuțiunile de Casaţie, i: 

, i : 
; 

i Art, 85, În „cause de drepti: privatii,- Curtea funcţion6să.. ca Curte de Casaţiune. . ESI NNE „În cause politice şi de disciplină, Curtea de Casaţiune jude- că ca Înaltă Curte de Justiţie. | Art. 36. Curtea de Casaţiune, judecă în acestă cualitate; ca- verile de Casaţiune pornite:  î* : a. Ma a). În contra otărârilorii 'Tribunalelorii de ăntâia, instanță, ne-. 

te de instanţele de Apeli.. -?: ÎNC N RD " “* Între aceste se socotestii, şi sribunalulă: de comerciii din Ga- laţă,. Tribunaluli Criminalii, şi Curtea de Confirmaţiune din lași. ua: P). În. contra desăvirșitelorii otărîni de. arbitri, când aceştia ju- decă ca, Tribunali după rânduiala Art.: 50. din : Condica . de „Comer-, cil a, &rrej „Românesci.... e, iC). În contra. otărârilorii, Tribunalelorii- militare: însă numaj:.. " 1) Pentru causă de necompetință sai abusii. de putere, : când se. va fi datii în contra unui individii, ce nu: este; militari, nici as- similati, prin .a, sa funcţiune, „de către: lege. cu. militarii, .. - 

“Supuse la apelațiune, şi în contra, otărârilorii desăvârșiti! pronunța-
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3 2) Când vor fi atacate de către  Guvenii: dupe “coprinderea: Art. 41, din acestă legiuire. în care casti militarulii - condamnată” 
se .p6te :folosi: de: cererea în Casaţiune formată, de. Guverniii. 
[+ Assemenea Curtea de Casaţiune pronunță: ea Ei 

1) Asupra .cererilorii de strămutare a pricinilorii de“ la unii! 
Tribunalii la altulii, sai de la o Curte de Apelii la, alta, pentru cu- 
ventulii: de: bănuială legitimă sai de siguranță “publică, . -.: îi? 
„»... 2) Asupra cereriloră în contra otărârilorii (fie și nedesăvirșite),: 
Sail actelorii judecătoresc de oxi-ce instanță, care arii. cuprinde un: - 
escesii de putere, sai arii fi făcute fără competință,.! ss tii „_t  Assemenea și asupra reclamațiunilorii în contra: Tribunaleloriă, 

„Pentru tagădă de dreptate (dâni. de justice, “nevoință - de a ' judeca); 
pentru fraudă sai mituirea). -- IO aia 
„28: Asupra conflictelorii*) de jurisdicțiune între “două 'saă niai -multe Curți. şi Tribunale, de vorii î supuse acestea la Curți de A- 
peli diferite, e e 
„Iar conflictele de jurisdieţiune între două sati :mai vaulte: Tri: „ bunale, supuse la aceeași Curte. de Apel, 'se judecă de Curtea, 'de' 

Apelit la care suntii supuse. ta 
ED 4) Asupra. otărârilorii “contrarii: date de aceeași Curte, saii' de 

două differite Curți, saii de. un Tribunalit şi Curte, în una, şi  ace=: 
"eâși pricină, între aceleași, persâne: şi în aceleași :împrejurări ' de. 

.. îi a . a i 

Da 

ra DIR , 

prigonire. - -. . Ia i 
„ 5) Asupra tânguirilorii pornite în: contra, otărârilorii atingătâre 

de reclamațiunile isvorâte din causa unei espropriațiuni. : 
„-i 6) Asupra. reclamațiunilorii : elactorale, în - contra otărârilorii, 
tribunalului care admite . sati respinge înscrierea . cul-va. în listele 
electorale în contra legilori, ..: a n 
+7) Asupra confiictelorii de -atribuţiuut ivite între “autoritatea: 

judecătorâscă şi acea esecutivă. O ae 
2.8) Și în genere asupra tutulori materiilorii ce-i: se :vor atri 
bui de lege. o: in 
+. „Art: 37. Casaţiunea. unei otărâri se pote cere şi în împreju- 

rările următâre: - ep „1)” Când pricina s'a judecatii şi: otărârea' sta, dati “de-un "nu- 
mării de junlecători mai puginii de“ câtii celii cerutii de lege: "7 „2) Când otărârea s'au datii de un mumăr de judecători 'cari w'aii luatii parte la tâte ședințele de înfăgișare. ... iii i 

3) Când otărârea, în dispositivulii ci, nu coprinde temeiurile pe care este basată, saii când se întemeiasă pe' articole cu totuli: 
streine de firea .pricinei. .. : :: Stas 
„i 4): Când tribunalului saii Curtea, ce aii judecatii pricina; vori .. 

a 

4 

    

ÎN Ă îm > - Li 
x 

- a) (Prise a partie) pornite în contra unui “Tribunal sai a unei Curți intregi, sati. “ „=, Dumă, asupra unora din judecători. . Ta 
2): Este conflictă de jurisdicţiune atunci cână' două saii mai multe 'Tribunule, ori. „. Curți, şi arii însuşi: competința de a judeca una şi aceeași pricină, sai "când: „--fie care; s'ar : declara: necompetintă 'de a '0 judeca! i pă 

4
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fi fosti: compuse, de. judecători ce n'ait îndeplinitii - condiţiunile ce- 
rute de lege... :: a Ia E ara 

5) Când încheierile tribunalelorii sati Curţilorii de Apelii, date: 
cu titluli de deslușiri la împiedicările- ivite cu" ocasiunea, punerii în . 

- lucrare" a: unei 'otărâri definitive, .saii aducere! întru îndeplinire, se 
vori ataca, ca; contrarii otărârilorii: definitive, -. .-. - Iei 

'6) Cererea în Casaţiune, pornită în 'contra unei -otărâri, sub 
cuvântulii, de rea interpretare a tocmelei, nu va fi priimită, decâtii, 
când interpretaţiunea, dată, tocmelei prin aceă otărâre, arii schimba. 
însuși natura, tocmelei. .. . ... E 
î..v "Art. 38. Curtea de Casaţiune nu judecă, nici. odată pricina, în 

fondii,. ci cass6să. (oboară) otărârile date cu călcare de lege şi pro-; | 
cedurile vici6se în care se cunoscii călcate formele essenţiale,. ce- 
rute pentru validitatea lorii, şi anulsă actele făcute fără competință. * 
„2 Curtea de Casaţiune nu pâte priimi cereri în: cassațiune, de 
câtii în contra 'otărârilori judecătoresci definitive, 6ră nu ŞI În con-- 
tra otărârilorii nedesăvirşite, cari suntii încă supuse apelațiunii la 
Curtea, de .Apelii. (afară de casuli prevădutii la Art. 41: din dcâs-. 
tă legiuire), precumi nici în contra otărârilori pregătitâre :și -des-. 
lușitâre (jugements preparatoires et interlocutoires),- căci cassarea , 

„acestora nu se pâte cere, de câtii dupre ce .s'aii dată otărârea de- | 
finitivă, în fondii, a acelei pricini. -", Da i tu 

La, casit când procedura va, fi cassată, se va, reincepe de -la 
lucrarea cea abătută din forme, n ip 

Art. 39. Curtea, de Casaţiune, cândii va cassa o. otărâre, saii 
va, anula o procedură, va rîndui totii-de-una o altă judecătorie (Tri- 
bunală sai. Curte). care va-fi mai apropiată de. judecătoria ce a şu-: 
decatii ântâiii, și care va urma, să judece fonduli. pricinil, dacă pri- 
cina este de -fire'a priimi o urmare de judecată, afară de casurile 
prevădute la Art. 40. PCIe Prea 

- Judecătoria urmâsă a fi: de aceeași treptă cu aceea“ a. căriz 
otărâre se cass6să, aaa ! E 
„„..v: Art. 40. Curtea de. Casaţiune nu trimite pricina în nuoă ju- 
decată la alti Tribunal sati Curte: E II ae 
„..a). Când Casaţiunea se pronunță, pentru cuvântulă că 'otărâ- - 

rea cassată a condamnatii fapte. neprevădute. de lega... i 
- b. „Cândii. desființesă o otărire, pentru că s'a priimiti. apela- 

țiune saii oposițiune peste termenulii legiuită, 
„e. Cândii anul6să. otărîri. pentru“ contraristate cu alte otarâri 

desăvirșite şi încheieri de deslușiii pentru punerea în lucrare a.0- 
tărârilorii definitive, contrarii acestori otărâri. - - a Lc 
î....„ d. În pricini electorale, cândii casâsă -otărărea Tribunalului . 
care admite saii' respinge înscrierea în contra prescripțiunelori legii. 

e. Cândi desființesă otărâri în: materii- penale prin care acu- 
satulă. a, fosti declaratii: nevinovati, -- | a 

„ Art; 41, Ministeriulii Justiţiei, adresendu-se prin procurorul Cur- 
ți! de Căsaţiune, sai d'a dreptulii, sai în urma iniţiativei luate de 
acesta şi fără prejudiciulii (vătămarea) dreptului părţiloră interesate, 

, 
7
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va denuncia - Curţii: de Casaţiane ort-co otirâre şi ori-ce: actii prin 
care judecătorii şi ară fi însușitii atribuţiuni peste competința. lorii 
şi aril, fi comisii vre-unii escesii de putere, s sait delicte relative la func- 
innile lori... pi 

: În casii de delicte, cândti Curtea va anula. acele otărâri sai 
acte, se va constitui îndată în Curte de Justiţie, e conform art, „42: 
și va proceda, la judecata. culpabililorii. i RI 

, ÎN: ta, 

SECTIUNEA, n. a i, 

Despre compeința Curţii de Casaţiune: ca a bată Curte de Jistiţie. 

Art, 49. Ca Înaltă: curte de Justiţie, Curtea. de. Casaţiunea ju-: ' 
decă d'a. dreptulii pîrile pornite în contra Ministrilorii şi a celorii-: . 
l-alţi funcţionari înalţi, carii până acum erai de jurisdicţiunea înaltei. 
Curți şi a Divanului Domnesci. .. 

„Ea judecă asemenea și pre toţi. membri! părți: judecătoreşel, 
şi al Ministeriului publicii. ! 

“Ea are dreptulii de jurisdicțiune esclusivă, asupra Membrilorii 
ei în priciiă penale şi. esercită drepturile de censură, şi de dseipli 
nă asupra, Curţilorii de Apelii şi asupra, Tribunaleloriă. DI 

: La atemenea casuri, Curtea. juderă și otărasce în fondii.. 
, Otărârile Curţii de Justiţie, date în puterea; acestui articoli,! * 

se > aducă întru implinire prin. Ministeriuli Dreptăţii... i, 

 CAPITU IL: 
4 

"Despre procelurt- î 

SECTIUNEA 1 E , 

„Despre cererea în “Desaţiune.. a 
7, 

Art 43.  Geterea de Casaţiune se. face: prin petiţiune insrisă. 
" depusă la grefa, Curţii. 

Ministerului „publici, cândă este parte” principală, - adrese- , 
să cererea,. să : de Casaţiune prin actii formalii. către Președintele. 

urţii, , 

Art, qi. “Permenuli cererii: în.  Oasaţiune pentru prigonitori, în: 
tâte. pricinile, afară de cele criminale, este de trei luni, socotiti de 
la ;priimirea sait de la predarea. copiei. de otărâre, în mâna părţii, 

"ce o atacă, sait în. mâna: împuteznicitului ei, sait de da lăsarea toi 
piei „la locuinţa ei. a 

| Dioa întru care începe terminulii, şi dica 4 în care se. sfii işasce, 
nu se socotescii. în acestii terminii. - 

Art. 45. Daca partea interesată, .mâre, în “cursulii acestul ter. 
. minti, fără să fiă. porniti cerere în casațiune,: atunci terminulii cur- 

ge: „pentru moștenitori presenți și .mejori, din minitulii, morții; pen-
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tru “moştenitori: minori, săti: declaraţi: de“ incapabili.” Din 'Ori-ce “altă” causă,' saii pentru casulii 'cândii “moștenirea iva fi vacantă, terminuli* va:curge din: dioa:'în' care se: va numi o: tutelă''sai: o curatelă, sait: „se Ya fi dati moştenirea în administrarea obșteştei Epitropil. iii iti: iApelulii în: Casăţiune. ori înce: 'casii, nu 'se“'socotesce o faptă de” primirea: moştenirii." et ii ct stiti ia BE Art. 46 Cererea în Casaţiunc este" însoţită” de copia, . otărâril: atacate şi de o tacsă de 20 galbeni în pricini civili şi comerciali. | Suntii apărați de acestă, tacsă; acei cari vorii produce de la autorităţile locale, dovadă de' a lori 'scăpătăciune, însogită de bile- tulii- de” contribuțiune: ce” plătesei: 2 e tii al “Nu suntă supuse la, plata tacsel: cererile în Casaţiune porni- te“ de” către: Ministeriulii! Publici; sai de:-către “Agenţii publici, pen- „ tru” afaceri cari. privesc directii administrațiunea şi domeniele sati” veniturile. Statului ii e i pe pia pe, ua 
„.. Tacsa se, restitue cândii otărirea: Saii::sentința 'se: va casa, sait; cândii: se “ai recunâsce:! că : depunerea, tacsei. s'a -făcutii. în : contra prescripțiunii legii. pita ie apa ri Art. 47; Odată: cu, saii: după presentarea: cererii în Casaţiune, păițile împricinate. potii: presenta un mermoriit- deslușitorii:'în pri-: cină însă înainte: de darea: otăririi Curţii pret rare n Art 48.i În. pricint criminale, pornirea în: casațiune se făce î modulă și termenile: cerute de. condica: de procedură; :criminală a Țărei Româneșei, 'pentru' apelaţiuni :către: Inalta Qurte.:n : îi; șa 

poti 

te 

  ia 

SECTIOSEA- 11. | 
Despre împărtirea pricinalorii la secțiunii. 

Art, 49. 'Tâte pricinile intrate, se „treci chiară în momentulii intrării lorii, întruni registru generalii cu “numără dupre data şi rîndul intrări, ret i IA Ra 
Primulii, preşedinte le. împarte apoi între secțiuni, unde și a- 

a, 

„Colo! se' trecii' în' deosebiti: registru, '6răși cu: numără; dupre; data Şi | 
e ta ". rândul intrării. 

"* Art 50. In' fid-care secțiune: 'suntii două” registre, într'unulă «se trecii pricinile urginte (grabnice) în celi-l-altii “cele ordinare, * „__ Pricirile se sorocescii dupre rândul intrării lori, afară: nu mai de cele 'grabiice, căre ait precădere, rr aa > "Art. 51, Se 'ocsotescii: urginte: acele: pricini, pentru: care. pro: + curorii cerii cercetarăa: cu precădere” (requisitoire du Minitere :pu-: blic) pricinile“ pentru' care sai prorunțatii "mortea; pricinile - civili “Și. criminale în. care se găsesce interesati, Națiunea, și: în de “obște: tote cele -reputate ast-felii prin o lege, tii ci pt ete 
Tote lucrările venite în Curte se vorii “trece in'condica grefel,: cu numărulii și 'data ei şi a'venirii lorii în Curte," 

3 Lucrările Se -vorii înipărți la 'secțiunile” cuvenite. și. se” vorii: înscrie, cele“ grabnice. într'unii „registru 'speciale, "și cele ordinare în: 4 

  

EDO o
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trunii “altă 'vegistru:: deci : fie-care "secțiune''va, avea 'două a! nuiie: 
registre. | a et m 
i: :* Procesele nu'se vorii . presenta secțiunii, - chi&mate-a 'otări a- 
supra lorii,: decât dupre ce ele'vorii fi puse în stare (mise cn 6tat).! 
-* “ Procesulii este: considerati 'ca ' pusii în stare; cândii“ tâte'lu-i 
crările trebuitâre, : între care sc - coprinde și: memoriulii dati -de. 
părțile interesate, 's'aii comunicati: cuiții, sai cândii termenile în-: 
cuviințate :pentru comunicarea :lorii,: ai espiratii ;' pricinile se judecă 
după rîndulii loră 'din- registru. Cu 'tâte “aceste” preşedintele. pâte, 
dupre requisitoriile - Ministeriului publică, să judece mai - ântâiii: 
pricinile: mai. urginte, dintre: acele înscrise în registru: ca urginte. .. 

Requisitoriele' Ministeriului- publici, care 'nu: sufere întârliere,: 
potii fi presentate la fie-care ședință, şi se judecă de către curte, fă-, - 

-Tă a urma, trebuință de a fi, înscrise la rînd. 
Pricinile puse în stare, se vorii împărți de către primulii pre- 

şedinte, saii de către-celii ce'i ţine loculii în. lipsă-i, între membrii 
cari urmâsă a, face raportii asupra lori. Pa RIA 
“Art 59. Grefierulă srcțiunii este datorii, dupre ordinul Pre- 

şediatelui, să țiiă listă pe: o condică specială de. pricinele -sorocite: 
în fie-care (li. i a E ai a 

Listele de sorocire a, priciniloră se afișesă în grefă, și în sala. 
şedinţelorii până în dioa otărârii pricini.» N 

„i Art::53, Pricinile' "puse. în stare, se împart de către, Preşc-=: 
dintele între” membrii 'presenţi, pentru a - face -raportii 'a5upra ! lori 
raportorii, se tragi la sorți. i i 

„i Raportulit coprinde. relaţiunea, 'cursului pricini, cu împrejură- 
rile ei și cu arătare 'de temeiurile luate în otărârile lori de instanțele : 
ce ai judecatii pricina, dar fără conclusiune din partea raportorului 

1£ 5Se va! hisemua (lioa 'cândii s'a, însărcinată membiuli ca să facă | 
raportii și dioa presentării raportului la grefă, i 
“In pricinile grabnice:: raportulii trebuie 'să fie gata” şi -presen-. 
tati celă multii în 15 dile 6ră în cele-l-alte pricini celi multii în. 
teo lună pi 
"Nu vorii- putea” raportorii să: intârdie- preseitarea “raportului . 

sub cuvânt că -le mai trebuiescă, spre lâmurirea, lorit, lucrări neco-: miinicate încă, și 'care nici trebuiescii așteptate, -- mi 
”” Dacă 'raportorulii însăreinutit: cu facerea raportului, nu'lii. pre=! sentă în termenulii prescrisii, elit este datorii să dea sâmă Preşedintelui? 

  

despre motivele care Tati silitii să “întârdiă presentarea : lui, . peste « = termenulă- prescristi.: Preşedintele aprâbindi aceste motive: otărasce: 
raportorului unii ali duoilea termenii: pentru presentare arapoitului, - 
și dacă "dupe espirarea Și acestul:alii duoilea “termenii, : eli: marit 
înfățișa '.răportuli, “atunci “președintele. de': îndată va - lua: dosa-i | 
rulit de Ja. acelii raportorit și -va, însărcina pre ună altii judecătorii ? 
cu acelii raportii înscriindu-se în elii de preşedinte aceştii incidentă : 
a: schimbării de raportorii. > îi 

„i îi*Asemenea 'ineidente' poti da; loci: pentru ântâia oară, “la ob-: 
servaţiuni din partea președintelui; 6ră la: a:doua oază, ele se VOriS
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aduce, la, cunoscința. Ministeriulut Dreptăţii spre cuvenita: din pâr-: 
to-i lucrare, - .. DIE a 

„. Art: 54. Raporturile judecătorilorii se .citescii de către rapor- 
tori la unii: biuroii speciale, anume, destinatii pentru acestit. sfirşitii 
în sala, ședinței. In procesele în care .preşedintele însuşi este ra-. 
portorii, elii trece la acestii biuroii şi şedinţa se presidă “în. locul 
stii, de celii mai vechii rânduită. dintre judecători. pe 
„+ Inainte de citirea ânsă a raportului, Președintele este datorii, 
ali comunica Procurorului generale împreună cu dosarulii,. pentru, 
ca şi Ministeriulii Publici să'şi potă formula conclusiunile sale... 

- Art 55,.Procurorulii înapoiasă Curţii dosarul cu tâte hârti-. 
ile, cu trei qile libere înaintea gilei de înfăgișare. . | 

, i SECTIUNEA” 1. aa 

tit su îi: Despre cercetarea priciniloră. 

+ Art. 56. Şedinţele . Curţii de „Casaţiune. suntii : publice, afară - 
numai; cândii publicitatea. lorii. arii putea amerința bunele moravuri, 
în care casii se declară acâsta prin încheiere de jurrnaliă cu Majo-. 

„Titatea voturilor, cn 
„Uni asemenea jurnală, cândii se atinge de „cercetarea, delicte- 

lorit politice. și de presă, saii de cercetarea pricinelorii prevăţute la 
art. 42 din acestă legiuire, nu se pote încheia. decâtii în unani-, 
mitate. : e | cu 

„i „uPie-care . şedinţă a - Curţii va 'ține celă pugină . cinci ore; 
ca va începe la 11.ore de diminâță şi va ține până la 4 ore dupe, 
amiagi, : CITI e apl 
Sia supusi, globirii totii judecătorulii, care va veni după LI 

ore, saii va eși înainte de ridicarea. şedinţei. .; 
„În fie-care di de şedinţă, greficruli va ține registru despre. . 

judecătorii absenți 'saii supuși, globirii..— Acestii registru se „ade-, 
verâsă de Preşedinte la 11 ore şi rămâne nemodificat. ... . 

„.. Jumătate din salariul judecătorilorit înscriși în registrulii glo- 
biril, fie ei absinți cu congediit saii fără congediii, se va scădea de la - 
fie-care din ei, pe fie-care qi de absință sai de întârdiere, şi seva. . 
împărți între cei-l-alţi judecători, cari'ait fost facă la tactii în acea 
di la ora prescrisă... : ,. DN E 

Numai judecătorii absinți, pentru. causă de bâlă constatată şi. 
adusă la cunoscința Curţii, sunti scutiți de acestă globire, dar nici: 
se vori folosi de globirile .celori absinți. . e m, 

„Aceste: măsuri vorii:privi şi pe grefieri şi.petoți cei-l-alți im 
piegați ai curții, cu acesta că globirile luate se ori împărţi .. între. 
cel-l-alți impiegaţi carii aii îndeplinită: loculă şi îndatoririle globiţi-.. 
lorii impiegați, „e Aa 

__Atâtii Ministeriult Justiţiei, prin organul Procurorului, câtii, 
„Şi Procurorul de la: sine, „ai dreptulii de a controlu stricta pădire 

a măsurilori prescrise prin acesti articoli, a 

,



„„ Până la facerea, unui regulamentii „speciale pentru disciplină: 
şi poliția greficriloră și a celorii-l-alți : impiegaţi al Curţii, pirile. . 
pornite în contra neîndeplinirii îndatoririlor ii lori, vorii fi cercetate 

„de Preşedinte şi Procurorii, carii împreună vorii. otărî cele de cu: 
viință, dupre dreptatea şi înțelepciunea lori. -. De 

„Art. 57. După citirea petiţiuni! de Casaţiune, a memoriului a-. 
pelantului, şi a raportului judecătorului: raportorii, părţile prigoni- 
târe, saii advocaţii şi apărâtorii lorii, poti. să vorbâscă, cerând voie 
de la Preşedintele Curţii. ii 
_. Art. 58. În tâte pricinile procurorulii vorbesce celă din urmă... 
Numai atunci părțile prigonitâre poti vorbi cele . din urmă, cândiă. 

„ Ministeriulii publicii va fi însuși partea, privigonitâre. . ... . 
„ Art, 59. Desbaterile fiindii terminate, Curtea se retrage în ca-. 

mera de 'deliberațiune... . .. .. a a . 
Părerile. se 'adună de către Preşedinte, dupre rândulii numiri- 

lorii, începând de la judecătorulii celi din urmă numiti. Raporto- 
rulă însă opină înaintea tutulorii și președintele celă din urmă... 

„Părerile  fiindi adunate și otărirea scrisă. şi sub-scrisă 'de, 
membrii, Curtea „reintră în pretoriit Și 'grefierulii. citesce “în audulii. 
tutuloră cuprinderea, ej. 

„„Art, 60. Otăririle Curţii de Qasaţiune se pronunţă în numele - 
Domnului; ele mențiohâsă lămuririle raportului, întimpinările păr- 
țilori conclusiunile, Procurorului, motivele şi dispositivulii, numărul, 
și numele judecătorilorii ce ati luatii parte la judecată. 
„Ant, 61. Otăririle Curţii de Casaţiune suntii- privite de lege .. 

ca acte colective ale întregei Curți, cră nu a unei părți din. Mem-: |. 
bril ce o compună. . 

„De aceea nici unuli din judecătorii disidinți de majoritate; . 
nu are dreptul de a'şi da părere scrisă în parte, ci toţi-suntii da-. 
tori să subscrie otărirea, majorității .ca să o constateşi. să 0 în- 
credinţese. : i - i 

Dacă în cursulii. deliberaţiunil asupra unel pricini, tratată în: 
Secţiuni-unite, se ivescii mai multi de câtii, două opiniuni , fără ca 
„Mică- una să întrunescă maforitatea voturilorii,: atunci opiniunea ce-: 
lori maj puţinii la numără trebue să se unescă cu una din cele: : 
două opiniuni care întrunescii mai multe glasuri, spre a se putea 
da, în pricină o otărire în majoritate. ..-. 

Registrele. sesiilorii fiă căria secțiuni, vorii fi. visate și adeve- 
rite la: fiă-care săptămână de către „Preşedintele şi de către grefie-. 
rul respectivi. 

“Toti acestă măsură se va pădi şi pentru registrul sesiilorii . 
a Secţiunilori-unite. aaa E 

Art. 62. Secţiunea reclamațiunilorii, cererile de Casaţiuae cerce- 
teză fagă numai cu jeluitorulii apelanti, şi otărasce dacă cererea . 
este temeinică saii nu şi de se admite saii se respinge. | 

Art, 63. Încuviințându-se cererea de. Casaţiune. de. către Sec- 
țiunea'reclamațiunilorii, Preşedintele” Secţiunii comunică jurnalulii o. 
tăritorii | primului Preşedinte ali Curţii, şi acesta apoi sorocesce pri-,, ..



cină. la rândul et, spre af judecată de secțiunea competintă, 'saii de :secţiunile-unite, facă cu prigonitorii ințeresați. : îi: i i Art 64 :: Încuviințarea, cereni de: Casaţiune se face prin unii: simplu jurnalii "nemotivatii,. depre care se dă apelantului copie ade-: verită sub-semnătura, Președintelui şi a grefierului. Secţiunii -și- sub; sigiliul ei, pi ia Rea 
i Art, 65. Respingerea cererii de Casaţiune trebue în totii-l'au-: na să; se facă prin. otărîre formală şi motivată a Secţiunii.  - Art. 66. Dupe admiterea, cererii de Casaţiune, primulii Preşe-: dinte, prin una și singură, citaţiune o comunică piritului şi "li soro- "cesce la, di determinată, a, veni: spre înfățișare; sorocindi pentru” az. cea i şi pe reclamant, e | DI ate 
“Art 67, În. pricini” criminale, corecţionali şi poliţienesci; nu se: cere cercetarea” prealabile de admitere din partea, secțiunii 'recla-: | „mâțiunilorii;” ci Secţiunea: a, III-a criminale “judecă: da,* dreptul şi otărasce. -— Se deosibescii! însă: pirile: pornite. în -contră, funcționari-: lori: -dați: sub jurisdicțiunea, Curţii de Casaţiune, care  urmesă mat: ănteiii. a trece prin asemenea: prealabilă cercetare de- admitere, și apol'.a se :judeca, de. Secţiunile-Unite. .:. - za 

Cândii în cercetarea, unei cereri de Casaţiune,. secțiunea, civile sait criminale, va descoperi fapte: vinovate, comise” de judecătoi, a- tingătâre de funcțiunile los, atunci secțiunea vu denunța pe jude- cătorii. la Secţiunea reclamaţiunilorii pare mai "nainte va face cu=: venita, cercetare de admitere, î. a a “o: Art, 68. Piile. în contra” Ministrilorii pornite de - Domnii, sait 
de” Adunarea 'generale, precumii și pirile pornite în contra Membri-: lori Curţii de Casaţiune, se judecă.totit-d'auna de: complectulii: Cur-. ţii în Secţiuni-Unite, fără 'a trece prin! cercetarea prealabile 'de ad- mitere cerută de Art, 62. -- - a 
” “Art. 69,: La; casulii prevădută de; articolulii precedentii, întim-i - 

„plându-se de a nu se.putea forma, complectuli din pricină de re-: cusațiune'saii: altele; numărulii judecătoriloră se complectă cu Mem- . - brii de la Curțile de: Apelii, prin tragere 'la sorți, “urmată în 'pre-: toriulii Curţii de Casaţiune, în ședință publică, și în ființa acusa-" 
țilorii, celii puţinii cu 15 dile înaintea înfăcișării. i 

„ i» Atâti acusaţii câtii și Ministeriulii Publici, ait dreptul de: 
recusațiune și în contra membrilorii trași la sorţi. - .. 

“ "Art. 70, Acusaţii ai: dreptulii - de. a Şi. alege apărătorii lorit Cândii ei se refusă de a'și alege apărători, Președintele le dă unii. advocati ex-oficio ă e i 

1 SECTIUNEA 1V, a 

ei +. Despre otăririle de Casaţiune. 

“Art 71: Otăririle Curţii de Casaţiune duje . ce se: vori în- 
scrie “în registrulii -ei, se transcriii şi: în condica, de otării a Tribu-. 
nalelorii- Sai “a Curţilorii ale cărora sentințe ' s'aii: casatii; .prin în-;
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grijirea părțilorii. interesate, -a procutorilori și â Ministeriului drep- tăi, EC Ra et pt te, ; At, 72 Otărirea casată se socotesce, ca.cumii marii: Â fosti şi; nu mai . are nici 0 putere. : De aceea '0ri ce: acte: de :asigurare sait de esecuţiune, se vori fi făcutii în puterea unorii asemeneă: 0-' tăriră se, desființesă-cu totulă; . .. - - e „a În casulă cândii o procedură se va fi adulatii, ea se 'va re- începe de la celui d'ântâiii :actii. pentru” care, nu. se vorii' fi observat formele ;' Pricina se .va -pleda din:nob în: întreguli săi, 'şi_ se va mai putea “face cereri de, casațiune,; în contra: otăririi. a doua, ce se va da. Ia a | iata „Art. 73.. Cândii partea prigonitâre - chiămată : în:judecâtă, nu . se infăcișâsi. însăși saii prin împuternicitii,: pricina: se judecă în lip: .. să și jurnalulii otăritorii i se încunoștiințesă -în“copie:, Ea, are drep- „tulă a se. arăta cu. oposiţiune. în: termeni de 'optit dile'libere, so- cotite de la priiinirea copiei jurnalului, . și a: justifica - cuvintele::]e- gale ce aii poprit'o de a veni Şi a cere înfăţişare -. Dacă în: acesti termenii. nu se înfăţisesă, oposițiunea se respinge 'Și otărirea 'se dă afară. a at i „Art. 74. Cândă după casațiunea unei otăriri,: Curtea, :de Apelii saii Tribunaluli. la care - s'ai.. trimisi. pricina ase judeca din noii, va da o.a doua sentință în aceeași pricină, între aceleași .persâne, procedândii în 'acecași cualitate, Şi va fi atacată, și acestă a 'doua otărire, atunci. Curtea de Ca Sațiune judecă cestiunea, 'cu tâte 'secţi- unile-unite. . .- . ate cata aa dai _ „ur Dăcă a, doua “sentință a unui “Tribunal, sai. Curte, este! casată, „ Pentru, aceleași. motive; ca şi cea d'ăntâiii, atunci curtea, Civilă sati Tribunalul la care. pricina va. fi trimisă, se va conforma cu deci- siunea. Curţii de Casaţiune asupra, punctului. de dreptii, judecatii de . acea curte, e, DE Ia DI PI Ie n acestii casii, Curtea de Casaţiune, va comunica îndată: Mi- nisteriului - Justiţiei cestiunea de :-dreptii: controversată, cala cea Măntâii sesiunea Camerei, sati: chiarii în: cursuli - sesiunii, 'de--va fi deschisă , Camera, să 'se cără de: guveiniă: interpretarea, oficiale a . legii de, la puterea legislativă, . --. EDER  aae us? Art. 75, T6te: otăririle Cunţii de: Casaţiuue. se: publică, înta?o | anume colecțiune. ce va, purta titlul de: Buletinulii, Curţii: de: Ca- Sațiune. a Principatelorii-Uniţe, * ... i: Da . , 
| a faceti a De - . “PITLULU ul -: e Ei At 

a Disposiţiuni generali. -, acoperii pp 
„7 Art” 76. Otăririle Curţilorii de Apelii. din giua punerii în lu crare a. acestei legiuiri, vorii fi desăvirsite fără nici 0 osebire. 'Elle vorii fi- supuse numai la! Casaţiune pentru rea 'aplicatiune, a, legii, . pentru călcare de procedură, sati pentru escesi de putere şi necom: petință, precumă s'a ârătatii maj Sus i „”* Curțile de Apeli civile suntii: asemenea îndrituite a judeca, în 

+ .
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genere în fondii :şi într'uni chipi desăvirşiti, însă cu . reserva re- 
cursului în Casaţiune, şi acele pricini, cari prin osebite legiuiri e- 
raii date până acumii în cercetarea directă şi esclusivă a, Divanului 
Domnescii ;: afară de casurile. prevădute. prin 'art. 42 din acestă le- 
giuire. i. MI ae îs 

Complectuli Curţiiorii de Apeli va fi în viitori de 7 membri. 
".. Art, 77. Îupricinaţii vorii. putea cere punerea în lucrare a, o- 
tărârilorit date de Curțile. de Apeli, însă acâstă punere în lucrare 
se pote stăvili de partea protivnică, prin asigurarea sai depunerea 
val6rei corespundătore, în casă numai -cândiă va porni cerereîn Ca- 

„Sațiune. | . Aa 
„Cererea, în Casaţiune suspendă și: fără asigurare: șaii depu- 
nere: a val6rei procesului, punerea în lucrare a otăririlori privitre la 
strămutarea, de otare și la desființare de zidi. OO: 
-: -. Art. 78; Disposiţiunele capitului IV din titul IV alu codicei de pro- 
cedură criminală a Ţărre! Românesc, privitâre la pricinile și modulă 
de recusațiune alii judecătorilorii, se vorii aplica fără . distincțiune 

„la-tâte treptelo'judecătoreșci în. pricinile civil şi comerciali, precum 
Și în cele criminali . _ i 
; + Art.:79,. Nimeni nu'pâte apăra “ca advocati pricini civile şi 
criminale înaintea Curţii: de Casaţiune, întru câtii nu are gradulii a- . 
cademicii, saii autorisațiune de la Ministeriulii' Justiţiei,'după legile 
esistințe. .î. - ta a 
„+.».. Curtea de: Casaţiune își va putea, alcătui din aceştia, uni ta- - 
bloii de advocaţi pentru casuli prevâduti la art. 70. ai 

tii "Art.'80. -Dreptuli de censură şi de disciplină asupra Curţilorii 
"de apelii, și asupra 'Tribunalelorii civili, comerciali şi criminali 'din. 
Principatele-Unite fără osebire, se'va' esercita de către Curtea de 

4, 

Casaţiune,:: si PN i, | 
„ Ministeriuli Justiţiei nu. va mai da deslegări în pricini” jude- 

cătoresei. ie DRE 
„în Art. 8 Curtea.de Casaţiune, Ia finele fie-căruia anii, va comu- 
nica Ministeriului Justiţiei, vițiurile saii neajunsurile, ce va fi 0b- 
servatii în cursulii anului la, legislațiunea esistintă, supuindă totit-de- 
odată și Domnului printr'o deputaţiune din sânulii ei, relațiune mo- 
tivată. şi deslușită, în care se vori însemna reformele ce experiența 
arii fi doveditit necesariii a se întroduce în vre o parte a legislațiunii. | 

Acâstă relațiune se va publica şi se va, comunica de către 
Domnii Comisiunii Centrale. | i 

„7. Art. 82. Instalarea și reintrarea în lucrare.a Curți de Casa- 
"ţiune, după vacanţele cele mari, se faci în şedinţă solemnă, în care 
Procurorulii generalii ţine unii cuvântii asupra unui objectii atin- 
gătorii de magistratură, saii de Justiţie. și de lucrările judecătoresci 
la care respunde primulii Preşedinte. ..., a : 

_.. În şedinţele plenare, adică, cu :secțiunile întrunite, atâti Cur- . 
tea cătii şi Ministeriuli publici, sunti în -uniformă; 6ră în ședin- 
ţele secţiunilorii sepaiate, în mică uniformă, .. e 

„ „Aceste se vori arătă printrunii regulamentii administrativit. 
1
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ii si UL TV 
] : it) | | „» “Disposiţiuni transitorii. aa 

* Art 83. Otăririle Curţilorii de apelă din Principatele-Unite, ale Tribunalelorii 'de Comercii,. în contra; cărora, nu sai fâcută apela- țiune, în termenulii legiutii, şi otăririle“ Divanului Domnescit în con- tra cărora nu se va face apelii la Cutea de Casaţiune în termenulii prescris, rămânii definitive, ... - o i 1 Bară otăririle: Curţii Înalte din Valahia fiindu ele desăvârşită în puterea legiloră astă-di lucrătâre, rămân definitive și nu' mai "Sunti supuse cercetării Curţii de Casaţiune. - : „» «Câte din:aceste otărâri devenite". definitive, ' voră fi . date de Înalta Curte, şi de divanul Domnescii, se vori aduce la îndeplinire de către -Departamentulii Dreptăţii respectivi; cele-alte se vorii pu- ne în -lucrarz de către înseşi judecătoriile cari le: ati dată. | Art. 84. Tâte otărârile Civil sait Criminali, pendente la Înal- ta Curte și la Divanul Domnescii în momentuliă promulăgrii aces- tei 'legiuiri, se voră trimite la Curtea de Casaţiune, care le va cer- ceta confurmii cu atribuţiunile ei, determinate în titlulă : II, secţi- unca I din acestă legiuire. ANII IEEE | „_* T6te otărârile date de către Curțile de Apelii, civili şi crimi- „nali, și de către Tribunalele “comerciali din Principatele-Unite, ur- | mându cerere de casațiune în chipul prescrisii de art. 44, vori veni la: Curtea de Casaţiune, care le va esamina conformii procedu- tel cuprinsa în acâstă legiuire. i Art. 85. Urmândă cerere în Casaţiune în contra otărâriloră „date de către curtea princiară (Divanuli Domnescit) din Iași, și sfă- râmându-se aceste otărâri de către Curtea de Casaţiune, pricinile se „oră trimite în din noii cercetare la una dinc urțile de Apel, insti- tuite ca instanțe” definitive, și care va; judeca - potrivită art .74. din acestă legiuire,. . . a A FIRE a - Art: 86. Din 'dioa. instituirii curților de Apeli ca Instanţe . definitive, cauțiunea, cerută prin art, 303 și 328 din Regulamentali | Moldovei .remâne desființată, a “s.Art.. 87. În pricinile criminale $ 98 din condica, penală a Mol- dovel se desființeză, și toți piriţii din Priucipatele-Unite- suntit în- drituiți întiu apărarea lori prin advocaţi, a se folosi:de. disposițiu- nile Art. 165'din condica de procedură criminale a Tărrei Românesci. „Art. 88. Otărârea ce va desființa o. otărâre întărită de uni Domni sub regulamentii, se va casa... Pa ” „Art. 89. Tâte procesele: civili și comerciale, întărite ds foștii „ Caimacani, și pentru care arii -urma reclamaţiuni în termenii, vorii - fi supuse 'revisiunii Curţii de Casaţiune. . ut Art. 90. La înființarea Curţii” de Casaţiune și până în opti ani, de la înfitițarea ei, se vorii putea, “numi Preşedinţi, Membri și Procurori la Curtea de Casaţiune:, em Sa a). Dintre foștii și actuali! Ministri, croședinți ai Înaltei Cur- ți, al Curţii . Princiare, at „Curţilorii de Apeli, aj : urții Criminale,
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al Curţii de Confirmațiune, „și : dintre fosti! şi actualil membrii ai 
Comisiunii Centrale. .+ 

b). Dintre foștii și actualii Procurori 'de' la Înalta. Curte, de 
la, Curtea Princiară, sai de la Curțile de. Apeli,. dintre foștii. şi ac- 
tualit Meinbril â Curţii Înalte, ai Curţii Princiare, ai 'Curţiloră de Apelă 
al Curţii. de .confirmațiune, i: Curţii Criminale; dintre foștiy. şi ac- 
tualit Pieședinți. ș și Membrii „Comisiunii. Epiiropiceșc,; „și dintre foș- 
tii și “actualii Președinți ai Tribunaleloriă, de ântâia instanță, întru 
câte. aceştia. vorii: fi. serviti, celii: „pugină şâpte ani în ramulii jude- 
cătorescil, pat 

:"6). Dintre doctori, sai icenţiaţir în “drepti. cu diplomae,, | cari 
vorii fi esercitatii funcțiuni judecătoresci, Sail profesiunea. de ;advo- 
caţii;. Sail tori fi» fosti profesori la una din facultățile de: legi. a 
Principatelorii-Unite, în timpii de, duoi ani -celii puginii; dintre. “ad- 
vocaţii fără. diplomă, “autorisați numal de :Ministeriulii Justiţiei după 
legile în Wigăre, cari “Ygrii'fi esercitatii, profesiunea 'lorit. în -curgere 
de, „ş6pte ani, și dintre . directorii și inspectorii. generali: ai Scsleloru 
Publice, hâţionali,, „cari vori- fi esercitatit, îumeţiuile: lori în c cursii de 
patru an. - a ti 

Dupe. optă în de qi fufioțatea” acesti curți, nu se, voii. :Maă 
putea, numi; Membri și procurori "la ea, de câtii dintre persânele ce 

aril avea; însușirile - preserisc la Art. 16. puntul'a. din. acâstă legiuire. 
Art. 91. De odată cu înființarea, Curţii, de Casaţiune,. Înalta 

Guite: şi Divanulii Domnescit. se .vorii destiința și funcțiunile torii 
încet6ză. " a ae in 

e LEGE. ui 
asupra “desființării timbru şi. aplicarea legii din 28 Fevruarii 
1847 „pentru: tacse: de judecăţi. şi în' partea: din stînga. Milcovu- 
lui, precum: şi aplicarea articolilor 10-şi: 11: din: regulamentul 
pentru licitaţii, relative la tacsa de” transmitere; precum; şiapli: 
carea: legii din: 1852 April. 2, relativă 'la -tacsa' văngăritor pen: 

tu . “5 i tru adeverirea. ---- . : , ii 
Qistract din procesul verbal al Adunărei Legislatirc). a 

At L Legea Timbrului: din Moldova, promulgată la 12 n 
nuarie: :1856,'remine desființată “de la 1-iă „Aprilie 1863. : 

Art. 2. Din aceeași qi, se întinde și în, districtele "de! "peste 
Milcovii legile 'Țerei Romineşti anume: aice arătate: 

| :A.- Legea din' 28 Fevruarie 1847, pentru: tacse de judecăţi. |. 
B. Articolele 10 şi 11 din Regulament, pentru mezaturi atin: 

gătoare: de tacsele transmiterilor cu “licitațiune. a 
” C. Legea 'din anul 1852 Aprilie: 92, atingătoare de: tacsa, văn- 
dărilor. de bună voie, prin tocmeli particulare, -, 

„3 Art; 3. În privința” 'celo în neputinţă 'de a respunde: taesa de 
judecăţi, se: va urma; în: tâtă, întinderea, Romăniei dupe 'alineatul al 
2-lea al Art. 46 din Legiuirea Curţei. de” Casaţie, 

  

+1) Sancţionată prin “accretali Xo. 246, din “Anută 1863. .
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- PARTEA IL. Dă | î 

i CAPU: 1. Ea A Mi 

Despre proprietatea literară. ie. îi i 

$ 1. Autorii de totii felulii de scrieri, compositorii de musică. pictorii saii desemnatorii, car voriă săpa sa vorii litografisi tablourile oră ”. desemnurile lori, în totii cursulii vieței lorii, se vorii bucura ca de. o proprietate a, lorii, de dritulii esclusivii de a reproduce şi a vinde operile lorii în totii Principatulii, sai 'de a: trece către alții acâstă Droprietate a lori, fiindu-le acestii dritii recunoscutii după legile în Re 
„8 2. Moștenitorii “acestora sati. cesionari 'câtre: cari a trecuti dritulii lori se .vorii bucura de. acesta-și “driti, în termeni .de “10 ani, după :mârtea, autorului. saii a compuitorului. .! m $ 3. Jurnalele și alte: foi periodice sunti proprietate a. per- s6nelorii. saii. a, societățilorii “cari le publică, dritulii :proprietăţi le „este închezășuitii întocmai după $.Ş. de mai susii, articolele ce au-: ” tori.saii proprietari lorii nu: voră voi 'cai să se reproducă în 'alte jur-! nale,: voră trebui a: purta la începutii nota, că reproducerea este '0-! prită, se înţelege numai articolele literale şi sciințifice. -- -- ) $ 4. Compunerile dramatice asemenea în termenile de mai sustii: nu potii fi:represintate pe nică ună teatru, nică nu poti fi publicate, fără, învoirea, autorului. : mi 1 $:5. Traducţiunile: nu intră în categoria $$. de mat 'susă, de! .. câtii pentru tecstulii traducerii, fiind fie-care liberi de a face alte: traduceri de pe testulii originală al scrierii, asemenea estractele ce se facii din alte scrieri spre a:se.; încunosciința, pe publicii despre val6rea, acestora prin critice și comentarii nu jicnescii proprietatea străină. aa a il 

$ 6. Tote dregătoriele administrative. suntă datâre a, confisca după cererea; și în folosulii autorului, a compuitorului, 'a- desemna-, torului, a traducătorului sai 3, mo tenitorilorii' acestora. orl a;cesio-; nariloră, tâte esemplarele cdițiunilorii tipărite, isăpate. sai litogra- fiate fără învoirea: anume Și înscrisă a proprietarilor, : i i- Si 7. Pe lângă esemplarele confiscate, toti tontra-factorulii va fi datori a: plăti adevăratului proprietarii o sumă ecuivalentă cu pre-: 
țulii : de :1000 esemplare a edițiuni originale, e. i : 2 != 8-8: Orl-ce vânglătorii a unei edițiuni contra-făcute, după a că”: al 

, 

1) Saucţionată prin decretulă: domneseii cu No. 1, din anulii 1861.-„': li bei 
” | 24



ruia făcâtuitori nu va fi elă, va plăti proprietarului o sumă ecui- 
valentă cu pregiulii de. 200, esemplare. i o 

Ş 9. Orl-cine vada la lumină o' operă, fie tipărită, săpată sai 
litografiată va fi datori a .depune 4 esemplare la Ministeriulii In- 
strucțiunei Publice, ră în județe va depune 2 esemplare la prefec- 
turi, şi unulu la biblioteca din lași. On 

___Ş 10. După trecerea de:10 ani, după mârtea autorului, tâtă 
„opera pică în domenulă publică și fie-care este liberii a o repro- 

duce prin tipari, sculptură saă' litografie. ai . 
-_$ 11. 'T6te aceste rituri ce închezășuescii, și autorilorii,. com- 

puitorilorii, desemnătorilorii, traducătorilori din staturile străine, cari 
cu reciprocitate” vorii, închezășui, în coprinsulii teritorielorii loriă, 
proprietatea literară... e 

ă pi . i : spa 
“a 

| 
"CAPU UL ii i Ă tă , 

„i ÎI DI RE III e IN A Ea BRE 

ap, Despre. Librărie i... 

E ADS N DI LI EI 
„9 12. Librăria, adică speculațiunea, în cărți este unii negoții: 

„liberă, fie-care pâte deschide unii asemenea aședământii, făcendă o 
- declaraţiune către secretariatulii. de Stati, eară de va fi str&int, în 
declaraţiune va adăogi că se va supune. legilorii pământului ating&-: 
târe de presă, .. au te e 
8 18. Librariuli, care: se va 'dovedi .că ține sait vinde cărți sait - 
alte publicaţiuni, obscene şi oprite. prin disposiţiunile $.$. 'ating&- 
târe de jurnaluri pentru întâia-și; dată; se :va.osândi 'la 0 amendă 
gl6bă). de 2000, lei, a: două. 6ră:la 0. amendă de 4000 lei, a treia: 

Oră la o amendă .de;8000 lei: și:vă, fi tot-d'odată: datorii. a se des- 
face. de librărie, ......; PE 
„su $ 14. Librarulii ce va edita, o. scriere fără nume, de. autori pân 

însu-și acesta va fi respundători întocmai ca, autorulii, și prin ur-. 
mare, supusu; tutulorii legilorii privitâre pe autorii, precumii mai josii 
se Va 0tări,. pi i 

pia ba pt Dat CAPO IL, 7 | 
atit ERIN a i EDER a DI E ia) it 
„1 Despre typografie şi Iytografie. ii 

. . „. . f Ţ ., . Idu . ț me? : 

a. $ 15, „Fie-care pământean, saii străin în vârsta legiuită este 
liberii a deschide în țâră typografie,. Iytografie saii altele 'de sculp- tură și de pictură, datorii fiindi numai a încunosciința în capitală 

1..pe Ministeriuli din Întru; ară în ținuturi, pe administrațiune. 
8.16. Typografiile şi Iytografiile clandestine, suntii „oprite, se 
numesce clandestină tâtă atelia care nu va fi declarată mal nainte . 
secretariatului de stat saii administrațiunilorii, pe la, ținuturi;. pre=-: 
tutindeni „unde asemenea, se -vorii găsi, ele vorii fi sfărămate și stă- - 
pânii sau depositari acestora vor fi Supuși la o amendă de 2000 
lei, și unei închisori, de, 6 luni la, Monastire, Po Patti (di 

sa
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BIT, Fic-care typografii său Iytografii; este datori a tipări - Pe Ocl-ce operă care.va, esi de sub-tâscurile sale, numele şi domi- ciliuli săi, totii acela ce va călca acestă disposițiune va, fi supusi la -0 'amendă de '1000 lek, fiindă trasă pe lângă acesta și.la răs-: punderea amoridei și a închisorei statornicită, Prin legea presei. Cândiă opera publicată de elii aru trage. după sine urmări penale, typogra- fulit saii Iytografulii ce pentru a treia Gră va călca disposițiunea de mai susii, adică de a nu'și. pune numele şi domiciliulii pe fie-care productii ali teascurilorii . sale, va fi datori a se desface de atelia sa, " .. $18, Typografulii sai Iytografulii carele. va publica în jurnală 0 descriere sait orl-ce alte opere, a căruia redactori, garanti, au- torii sai editori va; fi, cunoscutii și înscrisă în capulii sati la sfâr- şitulu, operei, nu “va fi Împreună respungătorii,. la cas cândii opera, arii. motiva prigonire -pentru delictii de presă, eară, dacă opera arii | fi anonimă,. atunci typografulii saii Iytografulii, oră va fi datori a în- făcişa, pe ficătorii sai va fi. singurii supusă, răspunderi întocmai după “rostirea legilori, . 
“$ 19. Fie-care typografi, Iytografii saii săpătorii, va fi: datori a ține unii registru, număratii, parafată şi Sigiliatii de secretariatul de Stat, în care pe -rândiă și dilnicii.. va înscrie titlulă” literal ali uvragelorii ce-și propune a tipări, numărulii colelori, a tomurilorii Sail a' esemplarelorii, formatulii edițiuni si' numele autorului, a tra- ducătorului șaii 'a editoiului, E . „Acesti registru va fi datorii a-l înfăgișa la, ori-ce cerere din partea ocârmuiri, Ma ai E "$. 20. Trecerea unei typografii, Iytogratii, sai atelie de sculp- tură către altă facă se va face prin simple "declarațitine: către Mi- nisteriulii din - Întru, eară pe' la ținuturi către administrațiunea, lo= cală, călcările- făcute de câtre librari, typografi, Iytografi vorii fi con-. statate prin jurnatele încheiate de poliție „___$ 21, Procurorii Statului va trage pe călcttori. înaintea tribu- nalelorii, după denonsația şefului poliției, în capitale: Şi trădarea u- nel copil a jurnalelorii în cestiune de poliție, cară pe la ținuturi de administrațiunile locale... Me e 

CAP, 
Despre cărţile religidse. | 

„.: $ 22. Cărţile românesci de. dogmă, de cultii, comentariile asu- pra scrierilorii sacre și alte asemenea scrieri nu potii fi: publicate pertru ântâia Gri daca nu vorii fi censurate, de către șeful religi-" ilorii respective, acestă învoire va; trebui pururea a fi reprodusă la. începutulii scrieri. : | ai Rae a „i $23. Cărţile teologice, comentariile asupra dogmelori și alte: asemenea compuneri religi6se originale, cari vorii avea, autorulii lori: anume, -vorii fi proprietatea acestuia întocmat după $$. ce mai susti, $ 24, Bibliele, cărţile de cultii, de rugăciuni şi alte asemenea;
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şerieră, încuviințate, de. mat. nainte și întrebuințate. mat de, multi 
suntiă, de domenulă. publici, ele vorii “putea fi reproduse de fie-care; 

„Cu. acesta însă,. ca nici o modificaţiune în ele nu se va putea. face, 
$ 25. Editoruli saii typografulii,; care arii introduce ori-ce mo- 

dieaţiune va fi Supusi pedepsei de la Ş 45 Art. 3 și 4, 

De a PARTEA i 

"CAPU 1. E 

Disposiţiuni generale 

.s 26, Cânsura' este și rămâne pentru tot-dauna. desființată 
„_ $27. Liberă va fi: orl-cine să-și esprime ideile prin organulii 

presei pădindii regulele 'statornicite prin acesti așeztmântii. 
: $ 28, Feluritele “Organe ale publicităţei prevăzute suntii: 

E a). Jurnalele politice. 
b). Foi periodice, literare sciinţifice, comerciale, industriale, ete, 

be). Cărţi de ori-ce fel. |: 
d Afișe şi deosebite însciințări, “ 

| "8 29, Numai jurnalele! politice vorit î obligate. a depune cae 
uțiune despre, care se va vorbi mai osii 

ih CAPU n. E 

„Despre puătiaţinile per iodice.. 

g, 30, Toti românulii ce “a avea vârsta legiuită şi nu: va fisu- 
pusti, inteiidicțiuni, sai yre unei pete criminale va putea fonda unii 
jurnală politici. , 

Ş 31. La fondarea. unui jarnată, fie-c care va fi datorii a dece 
Lara, 1 Ministeriuli. din, întru, următârele:. 
a), Titlu foiei, felulii şi timpulii publicării ei, - 
„b),. Numele redactorului Sai alii garantului vespungătorii. 

e). Numele şi locuinţa, ty pografului. - . 
$ 32. Este supusii amendei de 2,000 le), “celii ce va deschide 

0) foiă periodică politică fără prealabila însciințare către loculii com- 
petentii iară foie se va închide; pentru foile nepolitice amenda va 
fi de 500 lei. 
"$ 83. Afişele se vor putea publica după o simplă încunosti- 

inţare la poliția locală. -. & 
$ 34. Indată ce vre'unii numârii a ori căria foi. periodice va. 

cşi. de. sub presă, se va depune unii esemplarii sub-scris de redac-' 
torulii saii “garantulă respundătorii la procurori competenți, osebitii 
de acesta se va conforma $ 204 din aşediinântulii scolarii, îndato- 
rându-se. toții- 'odată a. da câte unii esemplar și la Stabul-generalii 
ali. 6stei, D 

Ş, 35, Prin mășura, 3 84. împărțirea: și. espedierca jurualelorii, 
ru, va, XI împedicate, iapa li li n
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aa $ 36. Jurnalele literale, comerciale, s.-c. 1 fiindii oprite! de'a” 
publica și articolele politice în casit cândii ele vorii păși preste me- 
nirea lori, vori 

$ 37. Ori 
fi supuse unei amende de 500 let... ) 
ce foii periodică e datâre a -priimi în colânele sale: 

însciințările oficiale ce i se voră trămite de către guvernă, avândă“ Ş 

a le publica în 
'părtășirile oficia 

celi dântâii numirii, cu plata inserțiune, iară îm-' 
le, destinate a rectifica o erdre saii a refusa o ale: 

gațiune neadevărată,: va fi datâre ale tipări fără schimbare și fără 
plată. 

Fie-care pers6nă care va, fi citată întruni jurnali saă prin 
nume saii indirectii, va avea drepti:ca, să câră, reproducerea, res- - punsului ce va socoti de cuviință a face, cu acesta ânsă ca să nu 
prindă mai mult i loci de câtă indouitii celui ocupată prin Artico- 
lulii care a provocatii acestii răspunsii. Respunsulă acela, „va fi în 
alit douilea num ări, care va eşi de la depunevealu biuroulii jurna-, 
lului, căci la din contra, pentru fic-care di de întârdiere, redactorulii 
va plăti câte 120 lei şteafii în folosulii persânci citate prin jurna=: - 
lulii stii, și la împrotivire, redactorulii va fi esecutatii de adminis-. 
trațiune la reproducerea răspunsului. e 

___$ 88 Pentru coprinsulă jurnalului este respundătorii redacto-! rulii saii garantul declaratii, ' supuindu-se penalităţilorii însemnate: 
mal josii. 

$ 39, Ori-ce schimbare în titluli jurnalului și în persâna, re-! 
dactorului sai a 
cunosciințări. 

$ 40. înc 
torului saii a garantului respundătorii, proprietarulii sai proprietari, 

„ garantului r&spundă&tori este supusă unei nuoi În 

asii de morte, bslă, absenţă sati închidere. a redac-' 

fGiei periodice, vorii fi datori a“ substitui altii redactorii sai ga-! 
rantiă. răspungătorii, carele trebue să aibă cualităţile cerute, . -* : 

„CAPU ul. 

Despre ca uție, 
i ÎN CI e Ma 

"$ 41, Ori-ce jurnalii saii scriere periodică, politică, cari voră. 
eşi pe să&ptemân ă mai multu de dout ori, vori fi datâre a.depune 0, 
cauțiune de 5,000 lei. 

Acea, cauţi une va-fi de 3,000 Iei pentru acele juunale saiă seri-” eri periodice, cari vorii eși numai de două ori, saii.mal puginit pe 
s&ptemână. 

„ Cauţiunea 
periodice ce se 
100,000. locuitori. 

va fi de 2,500 lei pentru acele jurnale saii scrieri: 
Yorii publica în orașe cu o populațiune mai. mică de 

e. a DEI ii d. v $ 42. Suma cauțiuni va Â păstrată toti-d'auna în deplinătate, 9 
în casii cândii redactorulii respundătorii alii unui jurmali va fi con-: 
damnată la o amendă în urma sentinței dată de tribunalulii com-, 
petentii, va fi d 
menit de 8 dile 

atorii de Ja publicarea acestei sentințe, până în ter- 
a aduce suma amendei la fiscii, din contra urmând,
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amenda se . va împlini. din suma cauțiuni. depusă şi dacă până în 
alte 8 dile de la încunosciințare nu va aduce .la 'casă suma, spre: 
complectarea, cauţiuni, atunci fia. va, fi suspendată până la îndepli- 
nirea acestei condițiuni. i La 
ii: 3:43. Dacă vre-uni redactori sai garantii răspundătorii a vre-: unei foi petiodice va, fi acusatii la Tribunal, pentru vre-unii arti-. 

coli şi condamnati, sentința ce va da Tribunalulii competentii este 
„datorii a o tipări în număruli următori alii foi sale, fără plată de inserțiune și vre-o schimbare. a E a 

PARTEA Ie 

CAPU 1. .. i 

„_$ 44, Acei carii prin discursuri, prin strigări și amenințări 
rostite în locuri sâii. adunări publice, saii prin scrieri, prin tipăriri,. 
prin desemnuri, prin gravuri, prin picturi sau embleme?) vândute sai 
distribuate, puse în vândare sati spuse în locuri și adunări publice, 
sai prin placarde 'și afișe espuse' la ochit publicului, voră .urma în 
contra, disposiţiunilorii ce. vorii fi precisate prin articolele următâre: 
sunti supuși penalitățilorii ce prin ele se vorii precisa. 2. 

$ 45. Ori-ce atacii în contra persânei „Domnitorului, în con- 
tra drepturilor și autorități sale, în contra, drepturilor şi autorităţi” 
corpurilori legiuitâre, în contra legilor constitutive ale 'Țtrei, sevor 
pedepsi cu închis6re de la 2 luni până la 2 ani, și cu globire de la 

„300 până la 5000 le. E . 
„1 $ 46. Ori-ce injurii în contra, corpurilorii legiuitâre se va pe-. 

depsi. cu o închis6re de la o lună până la unii ani şi cu globire de. 
la 100 până la'3,000 lei. e ru 

"8 47. Orl-ce atacii în contra, religiei “ domnitâre și a: celor-l-" alte rituri recunoscute, precumii și ori ce atacii în contra clerului, 
în contra principiului proprietății și a drepturilorit familiei va fi 
pedepsiti cu închisâre de la o lună până la 2 ani şi'cu glgbivede 
la o sutăpână la 3,000 li, - a 

.Ş 48. Ori-care va, aţiţa la ură sait la dispreţi în contra Gu- „vernului, la ură saii la dispreții a locuitorilorii unora, în contra al-“ 
tora, va fi pedepsiti cu închisâre de Ja o lună până la 2 ani, şi, cu o globire de la 100 până la 4,000 lei... Ma 

-$ 49. Ori-ce ataci în contra. respectului ce se datoresce le- 
gilori și a inviolabilițății prin ele consfințită; oră ce apologie 2) a 
iaptelorii “calificate de crime saii delicte prin legea penală vori fi 
pedepsite cu îrichisre de la o lună: până la unii anii şi cu globire 
de la 50 până la 1,000 lei. e 

„_$ 50. Publicarea, săii reproducerea făcută: cu rea credință a 
unor vești mincin6se, a unorii documente închipuite, falsificate, sai 

1) Emblema (ori ce semnă copringătoră de un înțelesii care directă "sai indirect 
“ar coprinde un âtacii în contra ordinului publică). i | 2) Apologie (cuvântare în favor.) Ra



pe nedreptii atribuite altora, cândii 'nisce asemenea; vesti ar fi de! natură'a turbura liniscea publică, sau a; vătăma, morala publică, sati: ar fi de natură a aduce dispreț asupra agențilorii: autorităţi publi-: ce. va fi-pedepsită cu o închisâre de la o lună până 'la uni anii şi cu-0 globire de la 50 până la 1000'lef,:* îi e a „8 51. Orl-ce defărmare în contra depositarilori sai agenţi-! lorit „autorități publice pentru fapte relative la funcțiile lor va: fi pe-! depsită cu închisâre de 'la 10 (dile' până “la unii “ani şi 'cu globirei de la 100 până la 3,000 let. 7 ÎN a - Legiuirea de facă, ânsă,: nu opresce; dreptulii 'discuţiuni  actu- ” „rilor guvernului și a Ministriloră..: -: 4.9 52. Orl-ce atacii în' contra Onârei și demnităţii Suveraniloriă: Străini, şi a representanțilorii lorii, se va pedepsi cu închis6re de la,; 15 dile până la 6 lună și cu globire deila 200 până la 2,000. let... i: 8 53. Orl-ce defăimare sait injurie,<în contra: facelorii  parti- culare, va fi pedepsită cu închisre de la o lună până la: unii: ană: şi cu globire de la 50 până la 2,000, saii de una numai din. aces-: te două pedepse după împrejurări, e | 

 Cazu ui: : A | - : îi n 

-Dispositiuni generale, : 

_$ 54. Nimeni nu pâte fi trasă la, răspundere pentru cuvinte- “le rostite în sânulii corpurilorii legiuitâre sait pentru documente re- produse sait alte documente ce Sar tipări din ordinulă lori. . - - $ 55. Nu se va putea urmări reproducerea esactă, a' ședințe=: lorii publice,ea, corpurilorii legiuitâre făcută, cu bună credință: prin . jurnale ; vorii fi ânst datori acel jurnaliști cari! vorii reproduce des- baterile camerilori înaintea - publicări - lorit ': oficiale prin: procesele "verbale ale Adunări, a, rectifica ântâii orl-ce neesactitate din partea, lorii care ar fi injuriosă sati: nepotrivită 'cu cuvintele rostite în Ca-. meră, sai vorii atribui unui oratorii vre 0 rostire“ de natură a:x-a-i trage ura şi. dispreţulă publicului. : Asemenea voril fi. datori! a publi- ca în acelii ântâiii No. ori-ce rectificare S'arii cere de către vre:un oratorii în conformitatea procesului verbalii oficiali, la din contra! urmare din partea lori, pentru ântâia, Gră vorii fi pedepsiţi cu glo- bire de la 500 până la 3,000 lei; iar pentru a doua Gră cu închi- sore de la 10 gile până la unii ant. : 
$ 56. Nu va put av6 locii de urmărire pentru defăimare sai _„injurie reproducerea cuvintelor rostite sait inscrisurile presintate în- naintea Tribunalului. 

| '$ 57. Este opriti d'a reproduce desbaterile, proceselorit pentru „defătmări sai înjurie, în care. procese dovada faptelorii defitmătâre nu. este admisă de lege, căci la din contra se va aplica penalitatea, . prevădută la $. 55. 
”$ 58. Este opritii de a deschide în. publici sub-scripţiunea care ar avea de scop dea desdauna de globire saii cheltueli sai pagube



ocasionate de, la aplicațiunea, legiuirei de: facă; la: din :contra :.ur-: 
mare, penalitatea va fi de. la o lună de, închisâre până la unii anii 
şi. 0 globire de la 100 până la 1000 lei... .. a 

-- $ 59. Unit jurnalii sait: scriere periodică .pâte fi subit-semnată. 
de: către unii membru, al corpurilor legiuit6re în' cualitate de garantii; 
responsabilii, ânsă la, asemenea casii acelii representantii nu se mai afă 
acoperiti de neviolabilitatea . garantată, unui -membru al corpurilorii! . 
legiuitâre. pentru ori-ce dolictii. urmărită în contra,.sa înputerea legi, 

"de facă. | ! i 
„i. *- $:60.: Delictele depresă ce se vorii urmări ecs-oticio de către pro- | 

curori, se vor judeca, de către secţiunea, criminală a Curţii de apeiii, 
iară cele-l-alte de către instanţiile ordinare competente în: materie 
penală..: Ecs-oficio se vor urmări de Procurori . delictele prevădute! prin$.$. 45, 46,47,48,49, şi50, 
-„$ 61. Procurorul va porni şi va “urmări acusațiunea cerândii 

„ca autorul saii redactorulii răspundătorii -să fe citati: ca la (lioa, 
judecăți să aibă a, se înfăgişa înaintea Tribunalulăi Competent.. :, 

$ 62. În urmărirea proceselor. de defiimare, saii de calomnie, 
nimenui nu-i este ertat a produce dovedi sprijinitâre, - de cât riu- 
mai în protiva, singurilor funcţionari publici în a lor atribuţiune, şi 
în potriva, celorii ce vorii fi lucratii într'unii caracterii publicii. «n acest 
cas faptele imputate vor putea fi dovedite prin disele dovegi îna- 
intea Tribunalului competent fără da f împedicat 'și piritul .a'Și a- 
răta ale, sale, din .contra dovedi tot prin același canalii. 
.„. * Adeverirea faptelori imputate a-pări pe autorulii :impuțiilorii! * 

de ori-ce pedâpsă, precumii și neadeverirea lori nu *] scutesce de: 
pedepsele  hotărite în asemenea, casii. CI 
«8 68. Dovada. prin martori nu va, fi priimită spre, a statornici | 
realitatea faptelor imputate. cc... iii 
ri.» $.64.: Dritul urmariri delictelorii de presă se stinge în termen; 

de trei luni pentru acei de facă în Țeră,. - 
-._$ 65; Ministeriul Justiţiei va pregăti regul 

întru aplicarea acestei legiuiri. .-. . aa 
„+ Prin acâstă legiuire nu se va abroga din . condica: penală: de: 

câtii acele disposițiuni cari vorii- fi, contrarii legi de facă: ... » 
4) 

3 

meutele trebuitâre! 
.. 

a . Di . p.. a .. . . „a Ea -. . ii
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Pe 
îi e ni RBGULAMEND e ei 
ă pentru aplicarea legei de presă. 2 ir, i 

  

  

îi PARTEA LL, . 

CAPU Di 

„Despre proprictatea literară, tru « 

  

Art, 1. Spre. constatarea dreptului de proprietate garantată „ antorilorii de scrieri si publicațiuni. literari! şi artistice, se va “ține 
uni registru speciali la Ministeriuli instrucţiuni publice, în care se 
vorii înscrie cererile și: declarațiunile autorilori:şi compositorilori, 
„Im acesti registru se va însemna numele, autorului sai. com- 
positorului, titluli: operei, data, “publicațiunei și “data depunerel fă- 
cută în-comformitate cu rândudla $ 9 din legea prese... 
“Art, 2. Autorii 'şi compositorii, vor fi datori, ca de „odată “cu! 
depunerea operilorii lorii, să facă cercie în scristi către Ministeriulii in-: 
strucțiunei publice, spre a li se constata dreptulii de proprietate.' 
Pe temeiul acestei cereri, Ministrulit 16 va; da unii actii estrasti dupe 
scrierea, din registru, adeveritii cu iscălitura sa, și subii sigiliulă.de-: 
partamentulu, e Ca 
-„. Art, 3. Formalităţile cerute de articolil de mai sustii se vorii ob-: 
serva și la casii de cesiune a, dreptului: de proprietate din partea. 
autorului către '0'a'treia persână. : i N Ra 

Art. 4. Proprietarii prin succeșiune, sait subit ozi-ce alţii titlu; 
se vorii bucura, de acelâși drepturi 'ca şi autorii pentru tâte operile. 
postume, când acestea, se, vorii imprima separati Și. nu voră fi în" 

"nainte și intrate în domenul publici. | 
Art. 5. Declaraţiuni şi depuneri însoţite cu acte justificative 

„ trunite într'unii corpii cu o: nouă ediţiune: a operilorii publicate mai” 

"sc vorii face și din partea străinilor în consecuința $ 11 din legea 
“ 

presei. 

ANI es 

| CAPUL. 
: : i A pe E , Se . ai 

„ut i” Despre negoțulii de librămie, . 
4 

  

"t- Art, 6. Librarii cu stabilimente. de librărie, în urma, -declara- 
țiunei ce vorii face conformii :$-: 12':din: legea! prescă, voră priimi' 
de la Ministeriulii din întzu unii brevetii încuviințători. -.... „n. Art. 7. Disposiţiunea Art, de mat susți se aplică de o potrivă 
și neguțătorilorii de stampe cu stabilimente. de ragazii. ne 

  

') Santţiozatii prin deeretulă cu No, 1087, din amulă 1663, “i i tii
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Art. 8. Librarii sunti datori să ție registre de tote scrierile: din magasinele lorii, și să comunice "Ministrului din întru în Bucu- rescă, iarii în judeţe prefecturei locale, copii după facturile de _o- perile ce priimescă 'din streinătate. - -*- A Art. 9. Acei ce se speculâză cu cărți şi stampe pe uliţe și piețe publice și cari n'aii magazii, suntii datori” să ceră Şi să do-.: bândescă, autorisațiunea, Poliţiei locale... Poliţia va înscrie numele lorii întruni registru şi le va da actăi de autorisaţiune sigilatii și sub-semnătura șefului Poliţiei. - . .,, ” Art, 10 Asemenea autorisațiuni nu se potii da, de câtii la 6- men cari sciii să scrie și să citâscă, domiciliați în orașul “unde . ŞI esercită industria şi cari să aibă vârsta, legiuită. 

pr E E o capă ul SI 
. ză 2 Pentru typograţi şi Iytografi. 
Art, 11. Fie-care typografii şi iIytografă va fi dațori să aibă uni registru șnuruită și pecetluitii în forma cerută de. Art. 9 din Condica de Comerţii, în care să înscrie. după data loră,. și. cu nu- măr, titlulă tutuloră operilorii ce priimescă a imprima, ' numărulii foilori, volumeloră şi esemplarelorii, precum și formatul edițiunet, - -„„» Acestii registru va fi datorii a] înfăgişa la ori-ce cerere din partea Comisarilorii, poliţie! sai a procurorilorii, . e “Art. 12, Typografulă sai Iytografulă îndată ce priimesce o o- peră la imprimatii și o trece în registru, | trimite 0-însemnare în copie după acea, transcriere, sub a, sa, semnătură în Bucuresci Ia Ministeriuli din Întru, iară în districte la, Prefectura locală şi prii- mesce un recipisi de depunere. - SIR E “Art. 18. Typografalii și Iytografulii vorii trimite asemenea la autoritățile arătate mai susă unit esemplarii. subi a sa semnătură după: ultima, corectură a fie-căria operă, | e 

PARTEA Ii: 

Sa capăr o: - i 
, Despre publicaţiunile Periodice. Aa Art 14. Ministrulii din Întru va da: redactorilori sati garan-” țilorii responsabili acti, doveditoră de declaraţiunea ce vorii face în „comformitatea celorii prescrise de $ 31 al legel de presă. Art. 15..Garanţii și redactorii responsabili unui. jurnalii;. cari vorii voi să: renunţe la aceste ale lorti funcțiuni, precumii :Şi pro- prietarit jurnalelorii cari vorii voi să înceteze întreprinderea lori, voriă fi datori ași face declarațiunea, lorii despre acâsta. în Bucu- " Tesci la Ministeriuli din. ntru, iari în judeţe la prefectura Jocală. „dn lipsă de asemenea, declarațiunt, voră fi priviţi ca în func- iune și responsabili după. lege.
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„a Art: 16, Ministrul din, Întru. va, trimite Ministrului de. Finan-, ce și Ministrului de Justiţie insemnare. de jurnalele “ce se -publică,, Acâstă însemnare va anunța condițiunile și modulii de publicațiu- ne, numele garanțilorii, ali redactoriloră responsabili, și suma cau-, „_ țiuni ce este datorii a depune fie-care jurnalistii. - 
Asemenea însemnare se va da și la casii de schimbare de ti-, tlu, de garanți saii de redactori responsabili al jurnaleloră. . „Art. 17, Esemplarulii sub-serisii de redactorulii responsabilă sait de garantul cerutii de $ 34 din lepea presel a se depune la; procurorii competinți, se va depune la Procurorii “Cuxţilor - Crimi- nale în orașele unde suntii Curți de apel, iarii în cele-l-alte 'ora- şe la Procurorulii- judecătoriei locale. ta Art. 18. Nimeni nu este. liberi. să colporteze: jurnale de vân- dare cu numărul, de nu va, avea prealabilă autorisațiune de la. Poliţie. | | a 

„CAPO 1, mt, 
. Despre, cauțiuni. E 

“Art. 19. Cauţiunile se vori vărsa, în Bucuresci la Casieria, cen- trală a Ministeriului Financelori, iară în județe la Casieriele generale.: 
Casieril voră libera, recipise numerotate drepti dovadă de de- 

punerea, Cauţiuni. . PI a 
„Art. 20, Nici unii privilegiă,. nici o ipotecă şi nici unii secue-: 

stru pentru datorii- private nu poti: fi priimite asupra, sumelorii văr-, sate în casele Statului. drepti Cauţiune. . .: DR a 

  

LEGE 
Pentru puneroă' în 'luorare' în' tâtă Romănia a Condicei de Comerciu a Ţerei 'Romănesci, desfiinţarea „Curţii Apelative de Comerciu din Bucuresci, şi trecerea compelinţei acei, Curți la Curțile. de Apel civile respective, În cercul 'căria se va ' afla fie. | - care Tribunală ?), ERE 

Art. 1. Condica de Comerciii a erei Romănesci, cu procedura ei şi legiuirea complementariă din anul -1850, Noemwrie:2, atingă-! tore de încetarea operațiilor falimentului pentru neajungere de ac- tivii, se va pune în lucrare în tâtă Romănia. ae 
„Art, IL. Art. 243, 305, 304, 306, -307, 308, 309, 310, 311, 312. și 318 din Regulamentul Organicii al erei Romăcesci, atingătore: 

1) Saneţionată prin deeretulă cu No. 1201, din anulă 1863, - 

po



„vor publica 

de natura “actelor de comerciii și de competința: Tribunălelor în pri- 
cint de. comerciii, se.vor aplica asemenea, în t6tă Romănia, și se: 

a de odată cu Condica de Comerciii ca aneesii la pro: 
cedură, .'. î te iai 

Art. 314. din. Regulamentul Țerei Românesci, remâne suspen- .. 
dat, pînă la promulgarea legei pentru constrângerea, corporală. 

Art, II, În. ţinuturile unde nu se află Tribunal de. Comerciu, , 
pricinile' de natură comerciale, se vor judeca de Tribunalele civile | de ântâia instanță, cu adjucţiă de duot neguțători, luați dupe o 1i- 
stă. de neguţători ce vor plăti cea. mare patentă, și care se va în-i 
tocmi în conformitate cu disposițiunile cuprinse în Art, 305 din Re- 
“gulamentul 'Țerei Românesci. a Pa ia 

„o Art. IV. Tribunalele de întâia instanță, în pricini comerciale, 
au cădere 'a judeca cu desevărșire și fără apel, pînă la suma de lei 1,500. 

„Asemenea, hotărirei vor fi supuse numai la Casaţiune în ca- 
„ surile: specificate 'de legea organică a Curţei de Casaţiune. 

rea ei, 

Art. V. Hotăririle Tribunalelor de comercii, câte vor trece 
peste suma de lei 1,500, sunt supusa la: apel către Curtea „Apela- - 

„tivă civilă în cercul. căria se va afla fie care Tribunal, 
ir Art.“ VI. Curtea de Apelii de Comereii din Bucuresci se desfi- ințeză și competinţa el trece la Curțile de Apel respective, conformi: cu'disposiţiunile Articolului precedente. . : Micii 

"Art. VII. Guvernul va, îngriji a da o edițiune oficiale a aces-! tori legi, pe. care le -va publica prin aceeași Ordonanţă - Domnâscă cu care se va promulea, şi legea: de față aa 
Art. VIII. Acestă lege -se' va aplica trei luni dupe promulga-. 

  

LEGE: 
pentru înființarea unei Curți de Apelii în oraşul Focșani !).. , 

pi Art. L:So' institue o. Curte de. Apelii în orașulii Focşani... 
„= „Art IL Acâstă Curte, compusă din o Secţiune, va avea. sub jurisdicțiunea, sa, teritorială. Tribunalele judeţeloră' Putna, Rimnicu Săratii, Brăila, Covuvlui, Ismailii și Tecuciii. , Art. II. Ourtea de Apel din Focşani va însuși acel6și căderi ca și cele-l-ulte, Curți de Apeli în ființă; ea va judeca tâte apelu- 

rile în contra, otărâriloră date de Tribunalele de districte din juris-. . 
dicțiunea, sa, în pricini civile; comerciale, criminale și corecționale. 

> Art, IV, T6te pricinile de competinţa acestei Curți, câte se voriă. 
găsi: pendintă (însă nesorocite și nepuse în stare de a se judeca) 

  

') Sancţionată prin decietulă cu No.:1335 din anulă 1864,



cendu- -se și în Budgetulii-generalii al Statului. 
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la Secţiile. criminale şi” civile ale Curţilorii de Apeli din Iași şi Bu- 
curesci,. provenite de. la districtele ce se punii subi jurisdicțiunea 
Curţei de Apelii din Focşani în gioa instalărer. cl, se vor. trimite 
în judecata acestei Curți. - 

„Art, V. Curtea de Apelă din Focşani se va „compune o de același 
personali ca şi Curtea de Apelii Secsia I din Oraiova.. 

| Ministeriulii Publici va. fi representatii de unii. Procuzore și 
unii sub-stitută. 3 

Art. VL. Emolumentele membriloră Curţii, ale impiegaţilorii gre- 
„fel, ale aprodilori și menii de servicii, vorii fi: totii acel6și ca 'și 

ale Curţei de Apelă Seesia I din Craiova. 
Art. VII. Cheltuielile de cancelarii, calculate pe acele ale Cur- 

„țer de Apel Secsia I din Craiova, chiria. localului şi statulii lefi-, 
lorii. se vorii trece în Budgetulii Ministeriului Justiţiei, pe care te-, 
meiii se vorii respunde şi banii de la Ministeriulii inanceloră, tre- 

  

mo 
- pentru regularea stipendiiloră scolariloră, atâtă celorii din .i 
i întru în ţeră câtă şi celoru ce se trimit î în streinătate ") 

“Art I. De la promulgarca acestei legi stipendiele se aria 
în patru grade: 

a). Stipendie' de o valâre. de 1500. lei, cari' se. vorit: dă; Th e, 
levii ce vorii fi terininatii cursuli învățăturilor primarie,, Și, vorii 
voi să trâcă în gimnasii sati scoli profesionali. ; ie . 

b) Stipendie de o valâre de 2000 1eă, cari se vori, da elevilor 
din cele două: cursuri superire ale gimnasiului. | ; 

c) Stipendie de o. valdre.. de .350U lei, cari se voră da “elevi-, 
lorii cari vorii fi terminată cursulii învețăturelor secundarie Și cari: 
vorii: voi să trecă în facultăţi. 

d) Stipendie, de: o" valâre, de 6300 la, cari se! “vor da: Ja ele-, 
vii ce vorii fi terminati -cursulit îrivățiiturelorie, din. facultățile. în-, 
digene şi vori.. voi să mergă a.asculta și alte cursuri prin facultăţile, 
străine, 

” Art, II. Nu. se. vorii “acordă burse” de câtii la acei elevi “cari 
dândă. esamenit pentru învăţăturele . gimnasialt voriă avea necesitate, 
să se perfecţionese în facultăți streine. “pentru : specialităţile. ce” nu. . 
vorii fi esistândi încă în scOlele din Principatele- Unite, | sau + cari; 
vorii voi. â se perfecționa în specialități ce ati următi în facultăţi 

“ indigene, 
Art. IL. Tote stipendiele, de ori-ce 'catigorie vori fi, cari se 

1) Saneţionată prin decretulă domnescă cu Noy 239, din anul 861, j
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vorii acorda din: fonduri - publice, se, vori” dă de aici înainte prin concursii, şi numal la fiii și fiicele celorii născuți români: și lipsiți de: mididcele material, .-.: | a, „Art. IV. Pentru mai mare înlesnire a părințilori și spre â se putea întinde mai multi bine facerea. acestorii adjutre, stipendie- le se vori acorda sait întregi întruni modă escepționale numai pentru cei definitivi săraci,! sai pe jumătate pentru : acei cari aii - Gre-cari migil6ce mațeriali, + i 3 Art: V. Gradulit dupe avere. ali părințilorii se va constata prin o.listă dupe vecomandaţiunile Municipalităţilorii şi dupe vo listă de contribuțiune, Pa i e „o: * Aceste recomandațiuni pină la înființarea consiliului - generale de județe, se vorii controla de comitetele de inspecțiune”și se vorii “aproba, de Perfectii carele le. va îndrepta, către Ministeriulii Instruc- țiunii Publice, . | e 
"Lista va ata permanentii la Ministru, revisuindu-se la, începu- tulă fic-cărui anii scolasticii. cu acelâși formalităţi. | Art. VI. Jumătate din număruli total ali stipendielorii se va acorda în totii-de-una fiiilorit şi fiicelorii celorii ce ai servitii Sta: tului celii pugini 15 ani, și cari n'aă alte midlâce de a plăti chiel- tuiala înv&țăturelori. a 
„Art. VIL Lista vechilorit impiegați ax Statului aj câroră. fi şi fiice vorii. fi în drepti de'a priimi asemenea stipendie, se 'va alcă- tui după. recomandanțiunile 'Ministerieloriă : competente și în acordii cu indicațiunile tabloului de strimtorare “menționatii la Art, Y. “=” Acea, listă va' sta, permanenti la Ministeriulii Instrucțiunii Pu-.. blice unde se va revisui pe totii anulă și concursulii va otări între: tinerii cu dreptă chiemaț pentru acesti stipendiă, --: i Art. VIII, Ministeriuli Tostrucțiunii Publice va determina în bud- getii la începutulii fie-cărui ant nunitrulii: burseloră și semi-burse- lori” câtii miglâcele sale" vorii permite a da. o | „Art IX. Forma concursului se va Otări de Ministeriuli com= * petentă după chibsuirea consiliului superiori alii instrucţiunii .pu-. 1Ce. „ i .. . . - . - o | Di , 

„Art. X. Uni regulamenti speciale de administrațiune publică va privi la esecutarea acestej . legi regulândii totii ce privesce la vârstă, la dovedi de moralitate, la cunoscinţele ce trebuescii a se cere de la concurenți la termenulii pentru care se vorit ' acorda sti- -pendiele căpătate, precumi și la suspendarea, lori pe cuvinte temeinice. „Art. XL Fie-care june care Și-a făcută 'studiele cn chieltue- lile publice în streinătate, să fie obligatii a servi ca profesorii, când gurernu va avea trebuință, în termenii de ani îndouiți pe câtii timpii a priimită stipendiulă. N a
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0 REGULAMENDUL i: 
pentru administrația arhiveloră i Statului, 

ÎLE APIP II 

ia NED pi : Ri DRE i II | | 
LANE CNI aaa ii Aa “AFLULU 1 pi = 

a _ -j 

' „Organisarea serviciului. TI. . 
. 

_ “Art, A în arhivele. Statului, se depuniii tâte. actele de interesti. publicii, a, cărorii conservâre se va socoti de folosii, şi care nu mat. sunti trebuinci6se serviciului Ministerieloriă” sai dregitoriiloră cen-: trale ori „generale: dependinte de acestea. , "2 Art, IL Serviciul Arhiv eloră Statului. se împarte în: 1. Despărțirea Istorică și a Aşedămintelorii Publice: .. : -. - 2. Despărțirea de Stati saii Administrativă, duioctortact şi Legisleiiut - 
„Te Art, INL Personalul Pireriai Generale ala Ahivelari este. ast-feli compusii: IE i 

Directorulă Genăralii. e, ri - Secretarul Achivelorii, e „ e 
Unii Conservatorii Registratori. şi Comptabilii Sa) “Uni Translatorii Slavonii. -. N „„ Despărțirea Istorică şi a Aedaminelon Publice: 

-+ Unu Capă ală Despărțirel. E A "" Unt Adjuntă de "Clasa, L. - n i Doi Adjunți de Clasa II. SR EI | „Despărțirea de Statii sai Administrativă, Judecătorâscă și Le-.. * pislativă: E 
'-Ună Capii ali Despărțirel, DC 
Unii Adjunct de Clasa 1.:. - Da ii “"Dol “Adjuncţi de Clasa IL a 
Optă Copişi. a E i ! 

A „DILULE N Ra RN Ra 
Atribuţtuni, aia 

$. Z. Directorul Generalii 

Art W. Directorului: este încredințată Administraţiunea' Arhi- velorii În genere Şi asupră'! este tâtă responsabilitate a Serviciului. Eli derige şi hotărasce tâte lucrările, ia parte. activă la dân-! sele şi mai cu s6mă la lucrarea lămurirei şi transcriere! . Actelorii 
„proprietăţilorii publice. 

Face investigațiile cuviinciâse atâti în întru Arhiveloră, câtă și în afară, spre descoperirea Actelorii relative la . Istoria fre. 

1) Sanoţionată prin dceretuli cu No. 949; din anulii 1962.
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Sub-scrie tâte ospediţiunile și legalizedă sub-scrierile foncţio- 
narilori serviciului. . i | ” 

Tte comunicaţiumle autorităților, suntii adresate de a drep- 
tulii câtre dânsuli,- ca și pe trecuti. :. iii - a , Recomandă -Ministeriului Cultelorii și Instrucțiunei Publice, . 
spre Înalta confirmare, pe Impiegaţii . Cancelariei, iarii pe Copiști - și Omenii de servicii îi numesce de a, dreptulii. N 

Dispune sub a, sa: respundere de tâte chieltuelile, pentru ma- 
terialulii serviciului în marginele. sumelorii alocate. e 

„.„ Dirige şi vizedă tâte-publicările Archivelorii, prin autorisaţia. 
și controlulii Ministrului. . Aa : i za 

"Art." V. Secretarulii, ca capuli Cancelariei Archivelorii, este, 
însărcinatii sub. ordinele Directorului -cu administrațiunea, și. prive- 

- gherea lucrărilorii desparțiriloră. E E e „În lipsa; rectorului, el î- ține loculii întru tâte atribuțiunile 
şi: drepturile sale; cu aceeași respundere, ia 

„:. Îndeplinesce. împreună cu Directorulii. și cu Capii despărțiri- 
lorii, lucrările relative la lămurirea, clasificarea, și ' transcrierea, “tit-, 
lelorii proprietăţilor publice, sub-seriindiă împreuuă copiele în con- 
dicele formate, - | E 

„Are îngrijirea tutulorii publicaţiunelorii Arhiveloriă; . -j Art. VI. Conservatorulă, Registrelorii și Contabilulă ține re- 
gistrele şi conservă în bună ordine Arhivele serviciului, .. «, 

„Are în păstrare tâte depositele; redige şi ține inventariile lorii şi face investigaţiile cuvenite, pentru comunicațiunile sait espedițiu- 
nile respective. | E ie 

„Ca Contabili, priimeșce sub a. sa raspundere fondurile alocate . -Arhivelorii, împarte apuntamentele, lichidâdă tâte cheltuelile șervi-, + 
- ciului după hotărârea Directorului; ca,. Conservatorii. are: îngrijirea 
pentru siguranța, localului şi a depositelorii coprinse, asemenea are în păstrare toti mobiliarulii și materialulii: serviciului: -precumii și cheltuiala, Canceleriel. PE cică ca 

Are sub ordinile sale Gmenii de servicii, este' însărcinati cu ținerea și conservarea Bibliotecei Arhivelorii. e 
„Art, VIL Translatorulii Slavonii, este însărcinatii cu ori ce lu- crare din limba Slavă. ii, e - Adevere(lă ori-ce_ traducere. saii lucrare, prin sub-serierea, să. | 
SII Despărțirea Istorică și a Așeglămintelorii Publice. 
„Art, VIL Atribuţiunele acestei Despărţiri suntă: priimirea, con-. servarea' şi” clasarea: deosibitelor Acte Istorice! și Title: ale proprie- 

1 

tățilorii publice. 
- “Redacţiunea Inventarielorii lorii Generale, “investigaţiile -pen-. 

tru comunicațiuni și espediţiuni relative; la acele deposite.., PI pe e bata it, a e e 

zi ai i si Lucrările istorice, e ei it ie 
Liimurirea, clasificarea, și transcrierea, titleJorti- proprietățilorii publice. e Ă
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Corespondența relativă. la priimirea - depositelorii Şi la trimi- 
terea actelorii cerute de dregătorii. NI | o „Art. IX. Capulă Despărțirei îndeplinesce tâte: lucrările ce sunt * sin atribuţiunile Despărţirel, primesce depositele,. dirige, clasificarea 

; şi  redacţiunea Inventarieloră. i E 
Face investigaţiile necesarie pentru comunicațiunile şi espe- :diţiunile respective, este însărcinată . cu lucrările : Istorice, îndepli- 

:nesce înpreună cu..Directorulii, . Secretaruli "și Capulă Despărţiret 
de: Statii, lucrările pentru .lămurirea,. clasificarea. și stranscrierea ti- „.tlelorii proprietăţilorii publice, și. sub-scrie copiele în condicile for- + mate, | | | . . , : 

$ III. Despărțirea de Statii, sasi Administrativă, Judecăto-' » 
- vâscă şi Legislativă, .. -: 

Art. X. Atribuţiunile acestei Despărţiri sunti: priimirea, con- 
servarea şi clasificarea Actelorii, depositelorii administrative, legis- ative şi judecătoresci şi .redacţiunea inventarielorii lord generale. 

Investigaţiile. pentru... comunicațiuni . și espediţiuni. relative la 
acele deposite.  ..... DIR A N i 

„ Corespondiiţa, pentru. priimirea, depositeloră şi. trimiterea ac- 
telorii sati. dosarieloră. cerute de. dregătorii. ... . î. - : 

Capulii Despărțirei, are în sarcina sa .tâte lucrările care intră 
:în atribuțiunile Desgărţirel sale. 

Priimesce depositele, dirige clasificarea şi redacţiunea Inven- 
- tarielorii. Ra 

„Face cercetarile necesarii pentru „comunicaţinnile și espediţiu- 
nele respective, ia,.parte la lucrările pentru..lămurirea, clasificarea 
și transcrierea titlelori proprietățilorii publice, şi sub-scrie copiele "în condicele formate.  . 

„.. “Sub-serie espediţiunile şi contra-semneză «orespondința .Des- 
| -părțirăi. , . i 

TITLULU III, 

Disposițiună Generale și transitorii. 

Arhiva Statului din Iași remâne provisorii cu titlu de Arhi- „va Sucursală în acel oraşii cu depositele Administrative și, Jude- ". „Cătoresel, | E E 
",,..„ Personalulii et va fi compusii de unii. Capi și doi Copişti. - - | „Ea își va urma serviciulă. dupe. regulile în vigâre sub admi- „nistrarea Direcţiunei Generale a. Arhiveloră. din Bucuresc. .... 

:.._. Ună regulamentii specialii-care va precisa regulile pentru în- 
„deplinirea serviciului și a lucrărilorii, Arhivelorii Statului, în tote ra: 
murile, se va întocmi Şi se va supune Mărică. Sale Principelui Dom- -_mitori, spre întărire. , i 

25
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ia . : : Zabelă pentru personalulit  Arhivelori Statului; 

se — ere ceea 
: ” : . LEAFA 

n UNOTIUNELE | . i 

    

  

  

        

1]: Directorii GOrietralii. e na caza tanara sa .... . sosesa Ş 2.000, 
| 1! . Secretari Generalii... ceeace neo de nenea eenooneanee 1,250, 
(!-1| Conservatoriă şi Comptabili..:c cetatea eee Tieeaa eee 600; 

1!: Translatorii Slavoni..: cica cea eee ei una aere eeaeaeeese. |: 1900) 

i Despărțirea Istorică şi a Bunurilorii. | 

|| 1|. Capii ali despărțirei Istorice şi a Bunurilorii. Publice. | 1,000, 
| 1! Primii adjunti........ mono seeenones anno aneneseeaoeeeeaneae 450 
| 2| Adjunţi Clasa II...... ... amana nn neeenenese pam easesesee | 800 

|. i -.  Despărţira de Stati. a Ie 

i] 1|: Capulii Despărţirei.de Statie eee ie ieeee ce „s00l 
| 1]; Primii. adjuntili cc eeeieeeeeeienee ee iei eee neennnnannnnei | 45ON e 
| 2| Adjunţi Clasa II... eneeeneeeeeeeeeeeeeeee sie 800), 
i 83| Copişti.uu see. nenea einen die lee nanne neo eneaneaeaneese 2,400, 
i 1| Camerierii și Portari... eeoeeneneneeneee nnneaaneee ie |: 140 
[| 2i. Servitori. nec ie ee eeeeeeeneee oana pnceneeneadeoninanensineanasi 2490; 

>. Sucursala dim luși a | ! 

| 1] Capu Sucursalei......eeneeeeee nneeeeeananaaeeeaaee seenennaaee 800, 
| 9] : Copiști mice eee ee eeee ee ieneenenienannane | 400 

1| Odăiași....... oma neneeaeeninaneeeaannanne sana nanaaae „mmnaenease | 100, 
E i Me „2 [18180 

Materială..... cei. 3,345 

a 16,475 

„. REGULAMENT . 
pentru serviciule de inspecţiune scolară'). . 

Art. 1. Spre a putea controla învățămîntul publici în tâtă 
întinderea și în tote ramificațiunile sale, şi a putea Guvernulii să 
aibă pururea încredințarea că tote legiuirile şi disposițiunile privi- 
târe la învățămiîntulii publici se observă şi se aplică, pretutindeni 
strictii și în spiritulii: dupe care aă fostii dictate, se vor nuini Ins- 
pectori Scolari: cu îndatoririle şi atribuţiunile mai -josii însemnate. 

“Art. 2. Inspectori. se: vor numi, toți fără deosebire, de Domni- 
torii, dupe: recomandaţiunea Ministeriului: de Culte şi Instrucţiunci 

1) Sancţionată prin decretul Domueacii cu No. 791, din anul 4862. 
Da Aaa ! 

z



“Publice, ca unii ce suni Organi: direcți ai * Ministrului” în 'contro- 
„lulă învățămîntului publici ee [a d. mm AL 

De aceea, Inspectorii _vorii fi depărtați din posturile lori. în- 
dată ce se 'vorii abate .de la îndatoririle "ce li suntă” prescrise și 
vorii perde, prin reaoa lori purtare încrederea ce: Ministeriulii tre- 
bue să aibă în persânele lorii, pentru ca scopulii acestet Instituţiuni 
se fie îndeplinită. . a RI 

Art. 3. Inspectorii se. vorii împărţi în-:3 clase și anume: 
$ 1. De clasa I va fi uni Inspectorii superiorii cu îndatorire 

de a inspecta sedlele secundare și: învățiămîntulii - superiorii în Bu= 
ceresc şi Iași, precumi şi -Internatele Statului anecsate pe lângă 
scolile secundare in aceste două orașe. i N 

$ 2. De clasa II se vor numi șâse Inspectori cu îndatotrire de 
a inspecta fie-care în despărțiămîatulă ce i se va: asigura: de către: 
Ministerii, scâlele primarie Şi secundarie de prin districte, precumă 
şi tote scolile particularie, pensionate private şi internate ale Statului. 

$ 3. De clasa III se vor numi șese-spre-dece Inspectori cu: 
îndatorire de a inspecta sc6lele sătești, fie-carn iarăși în despărțiă- 
mintulii ce i se va.ficsa de către Ministrii. _ 

Art, 4 Inspectorulii superiori va fi datorii a merge: celii pu= 
qinii de două ori pe an la Iaşi unde va stărui celii puţini în curs: 
be o lună, și acesta în timpulă în 'care foncţionâgă scâlele spre a 
revisui diferitele stabilimente încredințate inspecțiunei sale, 

Asemenea el va inspecta, sedlele din Bucuresel celii puținii la 
ducă luni o dată, căndă eli va fi datorii a face Ministeriului ra-. 

” porti, la fie-care 4 luni, dupe resultatulii inspecţiunilorii sale, 
Art. 5. Insprectorii de clasa II vori fi datori a inspecta cel 

i de 3 ori pe ană tâte sc6lele din despărțiămiîntuli lorii, şi: 
a face „Ministeriului .raporti despre resultatulii: inspecțiunilorii la fie- 
care 3 lun: | ” 

Art, 6 Clasificarea, Inspectorilorii de clasa II se va face du- 
de următârele șese despărţiăminte; IE E 

Un Inspectore.de clasa II pentru districtele Mehedinți, Gorj, 
Dolj, Romanţi și Vilcea. i a Dc a 

2.. Un Inspector de clasa II pentru districtele Oltii, Argeşi, 
Muscel, Dimboviţo, Prahova, şi “Teleormnă. i a 

„3. Uni Inspectore de clasa II pentru districtăle: Iltovii, Vlaş-. 
cat, Ialumiţa, Buzâi şi Brăila. n i 

» 4. Un Inspeetore de clasa II: pentru districtele Rimnicu-Sărat,' 
Putna, Cuvurlulă, Tecuciii, Ismailii și Cahuli. NR +: 8 Uni Inspectore de clasa II pentru districtele Bacău, Ro- 
manu, Neamţu, Fălticeni, Dorohoi şi Botoșanii, E 

6. Uni Inspectore de clasa II pentru districtele Bărlad, Huși, 
Văsluiă și Iaşi. SI ae ă e 
„Art, 7, Inspectorii de clasa IIL vor fi datori a inspecta sedlele” 

din 'despărțămintuli lori celă puţinii de 4 ori pe an, făcândii la fie-: 
care 3 luni raportii Ministeriului despre resultatulii ijnspecţiunei lori.“
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„i, Art. 8. Clasificarea Inspectorilor de clasa 3-a -se va. face! du 
pe următorele ș6ae-spre-dece desparțiaminte, ac 

i Un înspec. de cl.3 pentru Dis. Argeş și unde esist 188 scoh sătescl 
3 im anim MUScul e: 83). pt Dâmbovița 2 1889221, 
3. n » nn Euahova „ .159 
4. om în, uzâi, Îi 116 Pc | “Rim-Sărăti 35) 215 
Dai 2 n pn Brăila şi „: 45), ÎN a Ialomiţa „ 110) 155 
6 a a 2 „+ Vlașca. „. 132. 
Ta pp Mora... „. - 160 
8. a: 2 n. ip: YVâlcea. „149: 
9... "nn m GO e. 153 
10... mim urina. Mehedinţi 51163: | 
11, Fi x "9 » i, 3 „Dolijă “ Ă » 131 II Pi 

12 cp i pm Romanați și . „ 108) „ii. a iii. "Teeorman ) a: 113) 221 13, papi Oltă 139. 
14. pn n: Bacăii » 4) ! Ma i --  Cuvurluită up 8) a Plen 6)16 

i, [RI îi ".* Vasluiii . o. 2)... 
Da e Patos 1). 

15 ne n pin Romanu.. ...j 8) 23 
ti pe „Nemţu i E 15) 16 n pn m m Suceava... - 10) 

| a Dorohoi e pi 4) 
* Botoşani „4926 

AȘ, it, 8): IC ta 3 , . 
Art. 9. Pentru a putea Guvernulă esercita uni controlă serios - 

” şi asupra tutulor Sc6lelorii Israelite din. "Țeră, în -care se preda a- 
tâti religiunea mosaică câtii şi alte subiecte de 'învăţătnră în limba. 
hebraică, ast-felii în câtă sari putea: ușorii introduce în aceste scoli 
doctrine şi metâde pernici6se. sectei israelite, care. și ea : trebue să. 
participe la progresul generali :alii învățămentului . publicii, se va 
numi unii Inspector şi pentru aceste. scoli, care se: va considera 
ca Inspectorii de clasa. 2-a, priimindii ănsă câte -ş&se sute” lei No. 
610 salariii pe lună, și. șâse sute lei No. 600.diurnă. | i 
„i La acestii postir.se „va numi de către Ministerii 0. pers6nă ca- 

re, pe lingă calităţile cerute pentru. Inspectorii de-clasa 2-a, va tre- 
bui să aibă şi deplină cunoscință de limba şi religiunea hebraică. 

Art_ 10. Inspectorulii superiori va putea fi însăreinatii de Mi- 
nisterul Cultelorii şi Instrucţiei Publice u inspecta, orl-ce scâlă ca- 
re e de resortulă, celorii-l-alţi Inspectori,. și numai în aceste . câsiă : 
aceştia vorii. sta: subii imediata autoritate a Inspectorului superioră, 

Art. 11. Ministerulii va putea permuta pe Inspectorii de ace-



caşi clasă, fără deosebiti! Decretii, de li unii despirțitinută Iaal- 
tul, dupe cumii va cere trebuința serviciului. Sa 

"Art. 12. Nu voră putea fi priimiți Inspectori de câtă acei 
bărbați cari ait foncţionatit: celi puținii în cursii de dou ani ca în- 
vățători înt”o sc6lă publică, și cari vorii întruni încă şi calitățile 
mai jos prescrise, adică, ii a a 
- 8 1. Inspeetorele superiorii va trebui să fie .0 persână care, o- 

„sebitit de a fi săvirșită cursulii: specialii ali ver-unei facultăţi, tre- 
Due să fi dati și doveţi de capacitate, de, merite superidre şi de mo- 

„Yalitate în învățămiîntuli publici, o 
$ 2. Inspectorii de clasa 2-a să fi absolvitii, pe lingă seola 

primară, şi cursul gimnasiului compldetii, şi să nu fi dati nicio 
dată în totii timpulii câtii ati fostii profesori, cause legitime dere- 
primandă asupra lovi. Sa 

$ 3. Inspectorii de clasa ă-u vor trebui să fi absolvitii pe lin- 
gă seslele primarie celi puținii şi patru clase gimnasiali, şi aseme- 

„nea se nu fi dati nici o dată cause legitime de nemulțumire în 
"contra, lorii. N . ii , 

În genere Ministeriulii va putea alege la posturile de Inspec- 
tori pe persOnele acelea care întrunindii calitățile -mat susă pres- - 
crise, sar fi distinsă ina multă în' ramulii învețămintului. publici , 
preferindii pe 'acel cu cunoscinţe mai întinse şi cu. ani de ser- 
viciii mai mulţi, de câtă 'aceia cari. voră” întruni numai strictii-cua- 
litățile cerute de acesti Reglementii. .. : 

Constatarea titlurilorii sco!astice a candidațilorii la posturile 
de Inspectori de'ori ce clasă, se va face de către Consiliulii Supe- 
viorii de Instrucţiune Publică, dupe invitarea ce i se va aduce de 
către Ministeriulu Cultelorii și Instrucţiunei Publice. -.- Sa 

Art. 13. Îndatoririle Inspectorilorii vori fi cele următâre; că 
vorii priveghea cu deosebită luare aminte: E „. 
„1, Asupra îndeplinire îndatoririlorii de către Profesori, 

2. Asupra moralității lori. n 
3. Asupra morâlităţi şi disciplinei scolarilori. 
4. Asupra pădire! cu strictitate a programelor statornicite. 
5. Asupra metodei adoptate și asupra cărțilorii scolastice ce 

se iaii de basă la învăţătura scolarilori. a 
“6. Asupra salubrităţii și bune! stări 'a edificielorii 'scolastice. 

7. Asupra ţineri Cancelarii Sedleloră . - 
5. Asupra miscărei statistice în privința sedlelorii. 
9. Asupra csamenelori. E 

10. Asupra, țineri în buuă stare a Intermatelorii. >. 
Art. 14. În privința îndeplinirei îndatoririloră de către piote- 

„sori, Inspectorii vor fi cu cea mat mare luare aminte ca profesorii 
scâlelorii ce sunti de resortulii inspecțiunei lori, se ţină regulatii 
cursurile lori predindii materia, pentru care suntii numiți în tâtă 

"întinderea, sa, dupe cuiii e stabilită în programă, intrindă regulatii 
» în elase la orele statornicite şi mneabătindu-se întru câtă de puţinii 
dela: instrucţiunile ce aii relativii:la 'postulii ce ocupă,
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Art: 15. În privința moralității profesorilorii. Inspectorii vorii fi cu luare aminte ca, el, ca. unif ce aii Sacra, misiune de. a lumina şi a morolisa poporul, să nu pârdă nici o dată din vedere carac- terulă ce aii în midloculii societăţii şi se observe atâtii în relațiu- nile lorii cu scolarii câtii și în relațiunile lori sociale o purtare dem- nă de posițiunea lori. i o 
Art. 16. În privința moralității și disciplinei scolarilorii; Ins- pectorii nu vorii perde nici o dată din vedere că unuli din avan- tagele principali ale învățământului. publicii, este și disciplina la ca- re se deprindii elevii de tineri, şi care aplicatii cu rațiune, însă totii de o dată și cu severitate, este menită de 'a produce - societății 6- meni care să, iiă, la, ordine, atît în trebile lorii private câtă și în trebile Statului. 'Totiă de o dată însă adunătura mare de elevi de diferite educaţiuni şi moravuri pâte aduce cu sine, în lipsa unei _privighieri serise, a unei măsuri severe din partea învăţătorilor, 

2 

moravuri rele, și o . imoralitate în scoli, care pe urmă paralisâză totii folosulii Instrucţiei. . De aceia Inspectorii vorii pune deosebită atenţiune ca profesorii să se bucure purarea între elevi de autori- tatea ce li se cuvine, se menţie disciplina scolastică în tgtă vig6- rea că, și să ia măsurile cele mai energice și mai alesii preventive . pentru menținerea moralității și ordinei în Scol, .-: - 
Art, 17. Asemenea Inspectorii vorii priveghea ca programele scolastice să se aplice în tâtă întinderea lorii și fără cea mai mică preschimbare din partea învăţătorilorit cari nu suntii "chiemați de câtii a le esecuta. -. : Ma Art. 18. Metoda bună fiindă Gre-cumit spirituli Instrucţiunei Publice, Inspectorii vorii observa pururea. dacă învețătorii îşi pre- daii lecțiunile lori: numai întruni modă mecanicii, adică dândii e- levilorii să înveţe în orl-ce lecțiune numai pe de rostii aceea ce stă în carte,— metodă adesea ucigătâre spiritului, — sai daca ei caută a desrolta inteligența scolarilorii, inspirându-le  gustii pentru studit și făcândui să gândâscă și să se întruiede prin ci însuși. Aseme- nea vori avea strictă privighiere asupra cărțilorii scolastice ce suntii în usulii scolarilorii pentru ca să fie de acele autorisate de Guvernă Şi în numării îndestulătorii. IE , a Art. 19. Inspectorii voră priveghia, asupra, salubrităţii și a bu- nei stări a edificielorit scolastice înseiinţândii pe Guvernii despre. tâte lipsurile ce stari observa, și îndemnând acolo unde se cade pe autoritățile locale,. la reparațiunile saii adăogirile ce starii crede necerarie de făcutii. i a Art. 20. In privința cancelariei scolelorii Inspectorii vor: pri- veghia, cu, registrele de intrare şi de ceșire a, scolarilorii, notele sco- Jariloriă de peste anii 'în învățături și în purtare, atestatele,. condi- cele de intrare și eşire din clase a profesorilorii, catalâeele de fre- Cuență ale elevilorit, programels, precumii: și corespondența Scâlei cu autoritățile respective şi biblioticele scolare să se -țină în cea mai bună stare posibilă. e aa s* Art, 21, Pentru a putea avea base sigure la lucrările ce s'arii
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proiecta în învâțământulii publici, Inspectorii vorii fi datori a ob- 
serva și mișcarea statistică „ce se face în privința Scolelorii, adică 
ei voril observa numărulii totală 'ală scolarilorit în scoli, reparti-. 
țiunea, lorii pe clase, eșirea lori din scoli, și anume. din ce clasă 
şi cu ce felii. de atestată, notele cele mai buneşi în ceobiectii do-' 
bândite, de totaluli: scolarilorii și de fie-care clasă în parte, şi în 

'finc comparațiunea tutulorii acectorii date cu datele anilorii trecuți 
în aceleași școli, după catalâgele esistente, şi vori face după. tâte 
acestea raporturi detăiate cândă li. se vorii cere, II 

„= "Art, 22, In privința esamenelorii Inspectorii vori priveghia ca 
ele să se ţiiă după ordinulii şi în moduli stabiliti: de Guivernii, ca 
esaminatorii. precumii și elevii să, se afle” toți facă, ca notele să se 
paie cu cea mai mare imparțialitate, ca esamenele să nu ţiiă prea 
multe ore, de a rândulii în aceeași clasă, spre a nu osteni şi pee- 
saminători și pe elevă; şi în fine ca, csamenele să hibă cea mai 
mare publicitate. posibile, , Să i 

"Art. 23. Mai cu sâmă Inspectorii vorii avea priveghiere asu- 
pra luternatelorii de ambe-secse,.ca unele ce cerii uă deosebită În- 
grijire şi scrupulositate din partea acelorii ce ait direcțiunea, -lori, 
ca să domnâscă în ele cea mai bună ordine şi disciplină, şi să se 
păgescă cu cea mai mare stricteță instrucţiile date de Guvernii a- 
cestori stabilimente, . Să 

Art. 24. În genere Inspectorii, ca unii ce suntii 'chiemaţi de 
„Guvernă a priveghia ca Instrucţiunea Publică să'și împlinâscă sco- 
puli sâii salutariă. și ca unii ce trebue să fie aleși dintre persâne- 

„le cele mai. capabile și cu esperiență, vorii lua singuri inițiativa în 
tâte chestiile ce se atinoii de desvoltarea Instrucțiunci Publice, întru 
a comunica. Guvernului. observațiunile atâtii ale lorit câtii și ale pro- 
fesorilorii respectivi trase din esperiență asupra grogramnci, asupra 
cărțilorii scolastice în usii, asupra esameneloră și în genere asupra 
tuturorit chiestiunilorit atingătârie de Instrucţiunea Publică, făcândit 
ei însuşi propuneri de ameliorare, de stergere. sau de adăogire a 
ver-unci Jnstituţiuni, în vederea “progresului învâţiământului Publicit. 

Art, 25. Inspectorii vorii îi cu luare aminte asupra autorită- 
țiloră. însărcinate cu privighierea asupra ScGlelorii, şi mal alesi a- 
supra Comitetelor de Inspecţiune, ca să nu se abată de la îndato- 

* viile lori, și voră raporta. Ministeriului despre ori-ce negligențiă 
saii abusi arii fi observati. | 

“Art. 26, Inspectorii se vorii îndrepta pururea în tâte lucră- 
rile lorii prin raporturi adresate de a dreptulii Ministerului Culte- 
lorii și Instrucţiunei Publice, prin care raporturi voră aduce lă cu- 
noscinția, Ministeriului totii ce este de atribuțiunile și competința 
lorit. Vorii avea purtare de grije ca raporturile lori atingătorie de 
materii didactice și disciplinarie să fie redactate separati de cele 
atirigătorie de materii curatii administrative, spre a nu da, loci la 
confusie în lucrările Consiliului Superiorii de Inspecţiunea Publică. 

Art. 27. Inspectorii vorii priimi fie-care de a dreptulii ordine 

+ .-
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numai de la Ministeriul Cultelorii şi Instrucțiunei Publice, ca unii ce nu atârnii directii de câtii de acesti Ministeriii, Art. 28. Inspectorul superiori este membru ală Consiliului superiorii de Instrucţiune Publică, și va presida Consiliulii în lipsa Ministrului sai a Directorelui Generală ali Ministeriului de Culte și Instrucţiune Publică. o „Art, 29. Inspectorii de Clasa II suntă membri de dreptii ai Comitetelorii de Inspecţiune stabilite pria orașele din districte, şi vorii lua prin urmare parte la tâte lucrările acelorii Comitete. „Art, 30, Până la creearea unei scoli primarie normali dincâce de Milcovii,. Inspectorii de clasa III din aceste despărțăminte' vori fi însărcinați cu priveghierea candidaţilori de învățători sătești după disposițiunile și instrucțiunile esistente în acâstă “materie, Art. 31., Salariul Inspectorilorii va fi regulat în următârele mode: - | E $. L. Inspectorele superiorii va priimi două mit lei No. 2000 lefa pe lună, și osebitii progonuli de poştie în călătoriele ce va fi datori a face în interesulii serviciului. 3 i a $. IL Inspectorii de clasa IL. vorii priimi câte una mie. No. 1000 „ei pe lună, și osebitii câte patru 'sute No. 400 socotiți ca diurnă, „Pentru drumurile ce 'vori avea a face; . „_ $ II. Inspectorii de clasa III. vor priimi căte cinei sute. lei pe lună No. 500 și osebiti o diumă pentru drumurile ce: vori a- „ Vea a, face care va fi de lei una sută cinci-dleci No. 150 pentru . nouă din. ci, iară de lei două sute cincă-deci Ne. '250 pentru cei Yalţi șâpte, în propozțiune cu întinderea despartiamintelorii ce vorii "avea a, inspecta. e e
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i 

DO REGULAMENTU 
E pentru scâla superidre de litere din Ducuresci?).'. 

Art .1. Se6la superisre de litere din Bucuresci, destinată :a deveni o facultate de litere, are de scopii a servi de scâlă norma- le pentru' formarea, de profesori gimnasialt în ramurile limbelorii cla- sice şi moderne, ale literaturei și filosofiei, istoriei Şi geoarafiej. - Art, 2. Cursurile seâlei superi6re de litere vorii î de.0 cam dată pe duot ani, dintre care în anul scolasticii 1863—1864, se va inființa, numai anul. 1; iar la anul 1864—5 anul II, ARE Ari. 3. Profesorii acestel scâle vor fi. Supuși tutulor legelor și regulelor prescrise pentru profesorii de înv&țămîntul superiore, și vor constitui un corpii subit direcțiunea unuia din sînul or, :care „se va alege de câtre dinșii, și.se va, întări de câtre Ministerul 'In- Strucțiunei Publice. - -. - i Art. 4 Programma actuale a acestei scâle va fi cea urmă- tore: -. i | 

Anul IL 

a.) Istoria filosofiei. . . 
b.) Istoria literaturei. clasice. 
c.) Istoria critică universale antică, „d.) Istoria critică a 'Țesrilori Române. 

| Se - Anul II 

a.) Filosofia (Psychologia, Logica, Metafisica și Ethica). b:) Istoria literature moderne. . .. 
c.) Istoria critică universale mediă și modernă. i „__„4.). Istoria critică a Țenzilorii "Române și a. literaturi Ro- „mâne, DE - DR | e.) Gramatica. comparativă “a limbelor Elenc, Latine, Române, Italiane, Francese, Ispanice și Portugalice: £.) Archeologia clasică. . 

8) Pedagogia, şi imetodica.*) m "Art. 5. Profesorii vor fi datori a detalia, la începutul anului scolariii, programele pentru. lecțiunile ce. ati a face, care se vor supune Consiliului „Superiore de: Instrucţiune Publică, :spre: apro- bare, o: e . a A Art. 6, Fie-care materie din programa prescrisă se va pre- “pune de trei ori pe septămână, adică: profesorii vor ține fie care câte doue lecţiuni și câte 0: conferință. cu „studenții: lori. i , - as E IEEE - o po 1) Sancţionatii prin decretul domnescă cu No, 1017, din anal 1863, ?) Pedagogia (despre ” educaţiane) şi metodica (despre artea de a înveța) vor fi obligatorie, atât pentru sindenţii de la scâla “do litere câtă. şi pentru cet de la scâla de seiințe, caril- aspiră la profesure, _ . Aa 
,
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Art. 7. Studenţii sc6let. superiâre de litere se_vor înscrie, la 
“începutul anului scolasticii, în un registiu ținut de Directorul scâ- 
lei; lista studenților se va comunica Ministeriului Instrucţiunei Pu- 
blice și tuturor profesorilorii acelei scâle.. - 

» Art, 8. Studenţii vor fi datori a urma regulată cursurile și a 
face tâte lucrările: prescrise, cu care se vor presenta la conferință ; 
iarit „profesorii. vor fi obligați a le. da nâte regulat, dupe resultatul 
fie-cărei conferințe. 

Art. 9. Studenţii. vor fi supuși a, doue esamene pe anii, atâtii 
înscrisii cât și orale; iar „profesorii î îi, vor clasifica dupe meritele - 
lor. 

Art. 10: Studenţi carii 'aii trecut" cu succesii buni esamienele 
finale: ale anului II, vor căpeta o diplomă de capacitate theoretică, 
și se vor aplica ca, supleanți. la institutele gimnasial, iar. dupeact-, 
stă probă de capacitate” practică vor. avea “dreptulii de a fi numiţi 
profesori. . . . 

Art. 11, “Ciner-spre- -dece burse, de câte 150 lei pe lună, se 
_deschidii pentru” studenții fără mijloce al. acostei sc6le. „Obținerea 
burselor va, urma prin concurs. -. 

» Concurenții trebue să presinte, 
a). Actul de nascere. | 

„b). Atestatii că, aii absolvitii gimnasiul. + 
„€). Documentii de paupertate, a. 
d). EX vor subscrie un actii îndatoritoriii că vor servi. 10 ani 

Statului, retribuiți, ca profesori de scâlele secundare. .. 
Note rele obținute pentru negligență, lipsă, de progresii și pur- 

tare imorale, aduci cu sine perderea, subvențiunel. 
Pentru lunele Noembre 'şi Decembre, bursele se” vor da nu- 

maj la 5 studenți cari vor eși mai buni la, concursă, :remăind ca 
de la 1 fanuarie 1864 „Să se xegulege, bursele, Și pentru cei alţi 
10 studenți. . 

At. 12. Cursurile” se vor începe în fie-care ană la 1 Octom- 
bre, şi se vorii închide la 30. Iunie, făcânduse o vacanţie, „de 15 
(ile la Crăciunit și alta, asemenea, la. "Pasct, 
„-. Esamenele semestrului. I'sc vor. face “dupe! Pasct;, iar “ale: 'se- 
mestrului II dupe firitulă : vacanției, la 1 Octombre....-". ' 

- Pentru, anulii curentii, cursurile vor. începe la 1 Noemmbre. ! | 
; Art 13 Profesorii scâlei superi6re. de litere vor î „rebibuiți 

ca profesorii de învgțementulă superiore. .--. . 
” Art: 14. Din ană în ană se vor lua măsuri spre a! se" :crea, 

sucesivii tâte acele catedre care se vor afla necesarie pentru com- 
pletarea învățăturilorii co-se ținit- de -resortulii acesta, ținenduse 
totii Waună în vedere că scâla acesta, pe de o parte este menită 
a servi de scâlă normale superidre, iar pe de altă, parte a deveni 
o facultate de litere corespundetâre trebuințelor intellectuale şi 
morale alo. acestei Țerii. 
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m LEGE ai 

Pentru secularisarea- averiloră Monastiresci!),. . 
Art, L! Tote averile. monastirese din Romănia suntă și ră- mână averi ale Statului, o | pp Si „Art. IL Veniturie acestori averi se înscrii 'între veniturile ordinarie ale budgetului Statulut. „Art IIL. O sumă se afectă Locurilorii Sânte către: care eraii 

- “ne lei, cursul de Constantinopole, odată pentru toti d'auna, cu- : prindendu-se în acestă sumă și 31 miliâne ce Locurile Sânte datorescii Țerei-Romănesci dupe stipulațiuni anteriori Art, IV. Comunitățile religi6se ale Jocurilor. de josii, vori fi detâre-a da socotele anualt despre întrebuinţarea veniturilorii . sus- “ disului capitală. SE aa „+ Art. V, In nici ună casă Și Subii nici uni cuventii, comunitățile religi6se nu vorii putea atinge cea mai: mică parte -din capitală, nici a întrebuința veniturile afară de destinaţiunea “lori speciale, adică întreținerea, bisericel + ortodocse din Oriinte, şi a stabilimen- telor de bine facere lipite către ea. -. i Me Art, VL Guvernul va lua înapoi de la Egumenir greci orna- mentele, cărțile și vasele sacre,. cu cari pletatea 'strămoșilorii noş- tri îndestrase aceste aşedăminte; precumii şi documentele _ce ai fostă încredințate” dișilori Egumeni, şi acesta, conformii cu inven- tariele ce se găsescii în archivele Țărel. o „* Art. VIL S& afectâză incă o sumă . de 10 miliâne let, bani cursulă . de Constantinopole, pentru fondarea ' la Constantinopole a unei sc6le laice, și a unut spitali, în 'care vor fi priimiți creştinii de tâte riturile. | Art. VIII. Stabilimentele citate la Art. VII vorii fi puse subi direcțiunea unui consilii presidatii de către Agintele României din Constantinopole; Și compusii de duoi membri . Români, numiți de Guvernul Românii, și de duot' membri aleși de către comunitățile religi6se ale Locurilorii Sânte, . e | : Art. IX. Guvernulii 'va, lua mesure de'a se garanta atâţă ca- pitalulii de 51 de mili6ne câtii şi întrebuințarea, veniturilor aces- tul capitală. .- Sa a 
Ia 

CEI 
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= 

2) Sancţioaată prla decretului cu Xo. 1,251 dia amulă 1863...



  

o. 

„. BIRISTERULU FINANGELORU 
ŞI ALU. 

a DOMINIURILORU, 

IBGR 
relativă la pensiuni?) 

Art. 2. Legiuirea din anul 1853. atingătâre de pensii se des- 
ființegă de acumii înainte. - | 

Art. 2. Toţi foncţionari de o potrivă vorii priimi în viitoră 
pensii după anii serviciului lorii, conformă legiuirei din regulamen- 
tulii organici de la: art. 27, 28:şi 29. Capă III. Secsia.1 și II, pt- 
nă ']a întocmirea unei noi legiuiri. - E i 

  

1) * Bancţionată' prin decretulă cu No. 404, din anul 1359,
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REGULAMENTU 
provisoriă pentru administrarea vămiloru!) 

PARTEA 1, 

. Despre organisăţia serviciului vamal, 

„„ Art. 1. Vămile se voră administra de o Direcţiă generală sta- tornicită la Bucuresci. - 

Art. 2. Pe lăngă acestă Derecţiă se va înființia, o Direcţiă su- cursală statornicită la Iaşi. 

Art. 3. Principatele-Unite, având 51 de punturi de vămuire, acestea sai clasificati în patru categorii și a nume: ! a) Bucuresci și Iaşi. a ! b) Craiova, Brăila, Giurgiu, Ploesci, Predeală, Galaţi și Mihai- leni, - 
ec) Calafat, Olteniţa, Călărași. Vîrciorova, Riul- Vadului, Beketul, Zimnicea, Turnu-Măgurele,; Gruiu, Severinu, Buliga, Giuvala, Bra- tucea, Ismail, Cubei. Tatarbunarii, Focșani, Scueni, Congasu, Gro- sesci, Cornul-luncei și Nimerniceni. — e d). ISlas, Cetatea, Gura-lalomiţiă, Gruiul-Negru, Florile-Albe, Să- lătrucu, Nucș6ia, Petroşiţa, Predelușu, Tabla-Buţiloru, Bisca-Rosili, precumii și tote potecile provisorii ce esistă astă-di cunoscute şi a nume: Curmătura-Oltețiului, Corneţu-Calbeni, Cloşani, Petrile-Făn- tânile, Ludișorulii, Lăpătaru, Radilu şi Chiojdu din Bisca, Reni Ră- dăuțiu, Cârpuneni, Volcovu, Chilia, „Comănesci, Prisăcani, Burdușe- ni, Mamorniţa și Sobega. | Așa dar la fie care aceste punturi se va înființia căte un biu- roi de vamă, ' : i 

” Art.:4. Direcţia generală se va compune din trei membri și va fi presidată de unul din et care se va numi la or&nduire, : Aceşti directori vorii forma Consiliul administrativi ali vă- miloriă, și suntă responsabili de tâte actele ce vori subscrie, Serviciulii interioră ali Direcției generale se împarte în doă divisii, una pentru .administriţiă și una pentru controlii; și se voră dirige fie care de către unulă din Directori, în unire cu Directo-: rele: primari, ta „o : DR e i i EC RI 10 Ar Pi ii i Art. 5. Direcţia din. lași, se sa dirige de un. Directore, tmpăr- ţinduse Serviciulă iarăși în doă ramuri, Administraţia şi Contabili-- tatea, o. i 
î) Sancţ. prin decret, din 16 Decemriti, anul 1859. (veqi Monit.' Nr, 3, anal 86y)..



— 399 — 

Art.. 6. La “Direcţia ” generală va fi ataşiatii - biuroulă - vămei 
din Bucuresci cu Casieria venitului vamală din 'Pera. Romănâscii. 

„Asemene la Direcţia din Iaşi, biuroulii vămei din Iași cu Ca-. 
sieria venitului vamalii din Moldova. .! A 

„Art. 7, Direcţia -generâlă va fi suptă imediata - ascultare a 
Ministrilorii de financie din Principatele- Unite, adresănduse la casuri ne- 
prevădute prin aşieglămăntulii către ministerul respectivii spre aprobare... 

ea ! 

-: Art, 8. Direcţia din, Iași va fi -subordinată Direcţiei. generale, 
deplinăndi.  instrucțiele: de: administracțiă și contabilitate - ce i se 
vorii da. - | . 

„Art, 9. Tâte biurourile . vamale 'vori fi subii imediata ascul- 
tare a Direcţiei - generale, : de Ia, care.:biurourile din Moldova vor 
primi ordine prin Direcţia din Iași de care' depinde, —:: ii: 

Art. 10. Duoi din Directori generali se vori numi de către 
Ministeriulă financielorit din 'Ţera-Românescă, iar ali. treilea de că- 
tre Ministeriuli din Moldova: după întărire: Domnâscă'. Si: 
"Toţi cel-l-alți. impiegaţi se vorii numi de: câtre ministri finan- 

cielorii respectivi; . tarii. după instalaţia Direcţiei : generale: sc: vor 
numi, cel din Ț6ra-Romănâscă, numat după recomandația! ci către 
Ministeriulii ' competente motivată, şi cel din Moldova după reco- 
mandaţia Direcţiei din laşi, — 

>: Impiegaţi cu onorarii dela 200 let în sus'se vorii numi nu- 
mai prin întărire . Doinnâscă;: iarii cei: cu - onorariu ma! goisii de 
200 lei, se voră întări numai de Ministeriulii Financieloră,.!.. ; 

n. Art: 11, :Casieri + vămilorii:- de; la Iași și Bucurescă, precumii 
si Vameșii Casieri de la biurourile de clasa II-a și a IIl-a,vorii. 
da garanțiă ipotecară ecuivalentă cu venitul calculati cu aprosima- 
țiă, peutru o lună de midlocii. . Pa II Ia 

“ “Vameşii prețiutori de la tâte vămile în genere, magasinari, 
mortasipi cari vori vămui la Brăila şi Galaţi, nu vorii fi indatoraţi 
la garanțiă ipotecară, ci numai la garanțiă inscrie din partea unui 
pămăntenii solvabilii de pe un:osebitii modelii ce se va întocmi. 

= Art. 12, Toţi impiegaţi vămilorii vorii depune, jurămăntii pre- 
scris. de legi; Directori vor Săvărși jurămăntulii la Ministerulii res- 
pectivii, iarii cel-lalți impiegaţi. la Direcţia generală, la Direcţia din 

„ Iaşi s6u la loculii unde se vori' indrepta. 

"Art. .13.. Direcţia generală compusă. de trei directori cari for- 
mâ6să Consiliulă, va delibera în complectii asupra tutuloriă : casuri- 
lori estrăordinarii. s6ă neprevădute prin așiădămentii, inchiăindt 
procesă verbală despre măsurile găsite cu cale a se lua, care, a- 
probăndu-se :de “ Ministeriulii respectivă, se tori aplica ; iari pen-
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“tru casuri de competinția : Direcţiei, otărirea- maiorităţei seva pu- ne în lucrare, esprimînd şi minoritatea părerea sa care „se va ală-. tura la: procesulii verbal. DE Aaa a 

Art. 14. Corespondinţia și: cele-l-alte lucrări corente se .voriă inainta fără a fi deliberate, ci numai după chibsuinția și subscrie- rea 'Directorelui divisiei competente şi a Direstorelui primari. 
„m Art. 15,. Direcţia. generală va dirige. cu. cea mai mare atențiă şi sirguință t6te lucrările administrației vămilorii, observăndi ri- gurosi aplicația instrucțielorii. păstrarea contabilităţiei și respunde- rea la. care este. chiămată fie. care. inpiegati. - .. a 

Art. 16. Direcţia generală se va ocupa a observa, mancurile, neajunsurile: și îmbunătățirile ce arii : reclama acâstă instituţiă de a se organisa complectii,: după un sistemă aplicabilă cu ființia va- milorii, propunăndă Ministerilorii- respective opinia sa,. spre a stu- dia și aproba daca se, va găsi de cuviințiă, 

„Art. 17, Direcţia generală este -insărcinată a.revisui: Biurou- rile de afară; acestă revisie se va face ori cândă Consiliulii. ari găsi cu cale, însărcinînduse unuli din: Directori, casii'la care se va av€ in vedere de a nu se numi totii „acelii Directore care a fostii in revisia precedentă . PCI a 
pa LI 1. . „. . . . . Mi fute Art. 18. Budgetulii cheltuelelori anuale se-va,-forma de Di- recția generală „și: se va aproba de Ministeriurile respective: toti. - de acestă Direcţiă. se vori compune sămele- lunare despre venitulii fie-cărui. Biuroii, şi se va alcătui un bilanții. anuală care se va:su- pune ambelorii Ministeriuri. 

2 “In fine, va compune şi tablouri statistice de importațiă şi es- portaţiă pe: fie-care anii.. RIN IRI e 

Art. 19. La Direcţia generală se:va procura : din. timpi totă materialulii necesarii la manipulații, îngrijinduse a se îndestula biu- rourile și a-păstra contii esact de prccurarea şi intrebuințarea fie-cărut articulă MII a N Ie 

Art. 20. Direcţia generală este competentă. să otărască : -+a) Asupra -tutulorii afacerilorii ce resultă la ' confiscarea; mărfu- "xiloră. a Ma re "+b) Asupra. călcărilori de reguli vamale... i "€) Asupra chestiiloră de. nciînțelegore -la vămuirea și i 
banilori luaţi mal. multii. A . - d).A suspenda impiegați 'cari-se voră abate de la indatorirele lor, 

napoierea 

Y 
pănă la „soluţia Ministeriului respectivi: . ; ii : e) "A du congedie pănă. la ș6se septămăni. și a avanța apunta: : mentele pe o-lună la cas de necesitate... -. Rai -“£) A. transfera impiegați :la necesități de serviciuri ce: Sarii înfă-
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“giăşe, și “Ia casă cănd atesta sir: se efectunișă ca Osâinăă, "se  încuși- 
ințiasă indemnisația şi cheltuelile drumului. 

8).A libera pentru diferitele 'cheltueli neprevăgate. prin budgtit 
n la, o sumă:de''10, 000 lei (dece mii lei) pe ani 

"Art, 21. Directorele primare. va presida consiliulii şi Ya con- 
lucra cu cei. lalţi duoi directori pentru mănținerea, bune regulă, şi 
marșa esactă a tutulorii afacerilorii. cl va deschide t6tă corespondi- 

ţia direcţici, „axendi „ingrijire, de „a. se regula Şi pune în lucrare. | 

o“ Ârt, 92, "Unulă: din, directori va, dirige divisia Admainisteațiet, 
intocmindii- redacția: chărtielorii biuroului, și va stărui să se aducă 
grabnică întru împlinire , solicitările și ordinile Direcţiei , Propu- 
năndi îndată, măsuri pentru, ase inlătura „ntăgierea. + în 

Art. 23. Ali duoile directore este insăreinatii cu Srivigalroa 
imediată asupra divisiei controlului, observăndii modulii contabili- 
tăței și esuminăndii în genere și în formă toate sămele lunare a 
diferitelorii biurouri: de 'suntii conforme instrucțielorii. 

Către acesta va fi cu priveghicre. „asupra impiegaţilorii de la 
acâstă divisiă de a se ocupă cu 't6tă 'atenţia și activitatea cerută 
la controlarea și mănţinerea contabilităței. 

La acestă divisiă se vorii. compune tote sămele lunare, bilan- 
ţa anual şi. tabloul statisticei. -"", ! 

“Directorele” va îigriji ca: biurourile din ra Romiinestă : și 
direcția din Iași să trimită regulatii sămele coniplecte, asemenea şi 
de a se aduce, la implinire diferințele ce. se, vorii discoperi la con- 
trolare. ta | Pa o 

Pa A : ERE: a N AIE - „at Fie, . 

“ot. 94, Scopulii infiinţiureă direcţiei din Iaşi este de a lesni atătii 
pe Direcţia gen rală la administrațiă, precuin ş şi pe comercianți i in re- 
laţiele lori cu vama; de aceea se va compune numai de un Di- - 
rectore, un Secretari, un Controlorii, . şi patru adiunți. . 

“Art, 25. Directorele. este insărcinatii cu administraţia biurouri- 
- dorii de vamă, Şi responsabilii de. tote actele ce va svbserie; el. es- 

te chiămatii să priveghiesa a “deplini fie- -care împiegati, indatori- 
Tea sa, - Pa 

Art. 26: Spre acesti Sfărşitu, Directorele la ori ce. casii de 
abateri arii observa din. partea impiceaţilorit, este competenti ai 
suspenda Și ai refera Direcţiei” generală, propunăndă insura găsită 
cu + „cale a se ua. | | 

“Art, 27. Şcoretârali este “însăcinatit cu “redacția corespon- 
dinței Direcţiei, şi în lipsa Directorelui, Va ţine loculă subii respun:- 
dere "pentru Jucrăvile ce va înainta. „i 

„sati
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„..„ Art. 28. Controlorele este Însărcinati cu revisia s&melorii de "la biurouri, observăndă de Suntii in regulă şi complecte, după care, însocită de dovegi » Se voră indrepta prin Direcţia la Direcția  ge- “nerală, cu listă 'a nume care se va inapoia Direcţiei 'adeverită. de primirea 'sămeloră, i! . * -: o „„_._ Pe lăngă acâsta va ține un registru de licuidațiă asupra jur- nalului Casieriei din Iaşi, spre a avă in evidențiă veniturile Și chel- tuelile: biurourilorii vamale. i o SI 
"Art. 29, Directorele , ca unulă ce se ocupă cu administraţia: „observăndă lipsa instrucțieloriă necesare, va propune Direcţiei pe- „nerală aprobarea măsurelori ce arii găsi cu cale a se Jua. | 

"2 * Art 80“ Diroetorele este însărcinatii a revisui biurounile șă- milorii de afară, oii căndii arii găsi cu cuviinția , referindii de re- sultatiă Direcţiei generală. ă | 

m Art, 31. “Direcţia este competentă a libera pănă la dud mit del pe ană in' diferite “cheltueli 'de necesitate. arii pentru sume mai mari se va: adresa la Direcția generală, de către 'care se va “Solicita aprobarea: Ministeriului respectivă, daca nu vă fi de com-= petinția sa.” - aaa 
„ 

Art. 32. Directorele va alcătui budgetuli anuală din timpă Şi va supune Direcţiei generală, spre al studia Și al cuprinde în budgetulă generali. a , 
Art. 33. Din'revisori insemnați , patru vorii fi la. disposiţia Direcţiei de Bucuresci , din cari duol pe frontiera. despre Austria, şi duoi pe frontiera despre Serbia și Turcia ; iar patru la dispo- siția” Direcţiei de - Iaşi, din, care 'duoi pe frontiera despre Rusia şi duoi pe frontiera despre Austria. a i 
Art. 34, Acesti: revisori sunt “chiămați a se ptirta neconte= nitii pe marginile frontierei la care vori numiţi, şi pe la pune= turile : acei despărțiri,  priveghiiindă rigurosii să nu se trecă mărz furi contrabandă; . daca” insărcinaţii cu pasa, frontierei Și impiegați biurourilorii vamale deplinesc datoriele lorii și urmesă cu stricte- țiă de pe instrucţii. a o 
Art, 35. Revisori Suntii .autorisaţi a revisui casele biurouri- - lori, condicele magasielorii:" și “a asista:la vămuire, avăndă 'a ra: porta Direcţiei de care. depinde, la fie care cinci-spre-dece dile „despre reyisia, ce ati făcută; iarii la casuri grave de îndată, Pentru incredințiarea Direcţiei daca.revisori se pârtă necon- tenitii pe la” puncturi, li „Se, 'va 'da bilete de revisil, asupra căroră biurourile vori insemna dlioa sosirei și plecăret .de la; acele” punc- turi, . - a i
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“. * Aceste ;bilete: se vorii „trimite. de  revisori o' dată cu rapor=, 
tulii 'revisiei. A a ie 

- "Art, 36. Revisori, in purtarea lori de la un punctii la altulii, 

sunti, obligați a revisui şi carele cu marfă ce ară întălni scă arii 
afia. că trecii prin acea despărţire, observăndii peceţiie, fracturile și 

cele-l-alte documente. de suntii conforme cu instrucţiele. 

"In fine, vorii lua 'a minte cu osebire la mărfurile ce se vă- 
„muesci la frontieră și, după informaţiele ce vorii aduna, vorii con- 

trola apoi biurourile respective. i o 

: At, 37. Biurourile de vamă 'suntii ineredinţiate vameşilorit; 

că, prin urmare, suntă datori a deplini cu scumpătate tâte regule- 
le prescrise în privinția manipulaţici vămuirei ținerea contabilită- 
ței şi administraţia biuroului subii respunderea lori; de aceea, toți 
impiegaţi biuroului vori fi la disposiția vameșului. 

Art. 38. Atătii vameși precum si celtalți impiegaţi ai biurou- 
rilorii, suntii datori a priveghia în totii dea-una de a nu se stre- 
cura marfă fără sciinţia biuroului,. şi a nu se unelti contrabande în 
trecerea mărfurilorii, sâii chiari la vămuire, fiindit vameșul respun- 
dătorii pentru " negligenția . ce sarii observa în acâstă privire asu- 
pra impiegațilorii biuroului. e ă 

Art. 39. La biurourile vamale din Iaşi şi Bucuresci, unde se 
vorii aduna şi toți bani vămilori de afară, se vorii păstra banii de 
către Casier, jarii la, biurourile de afară de către vemași. 

Art. 40. Preţiuitâri sunti chiămaţi a estima in consciințiă, 
şi: pe respunderea loră, adevărata valâre a imărfurilorii, fiind în 
totii dea-una cu cea mai mare atențiă și imparțialitate la deplini- 
rea acestei misil. . Ei vorit atesta val6rea nărfei.de este întocmai 
cu factura, scii diferinția ce se va observa. Sa a 

> Art. 41. Direcţia generală. este însărcinată şi cu administra- 
ţia osebiteloră venituri a le Statului: de importii și esportă, a le 
cărorii contracte espiră de o dată cu finitulii anului corenti 1859. 
in 'Ț6ra-Românescă, precum: -. e 

a) Esportaţia cerearelorii. . 
_b) Idem, a vitelor, și oeritului. | 

€) Idem, a seului și cervişului. 

„Art, 42. Acestea pănă se vorii uni cu vama, suptil aceeași 
tacsă, se vorit administra, de pe condițiele cu care aii fostii date în, 
arendă, păstrăndu-se osebită s6mă de venituiii ce vorii produce, 

“care se va da la Ministeriulii din Țera-Romăndscă, ca unul ce nu 
intră acumi în venitulii vămilorii. 

y
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„Art. 43, La Moldova, contractali esportației cerealeloriă. și a vitelorii 'espiră la I-ii Ianuariă "1861; pănă atunci, Direcţia din Iași va administra importaţia făinei fine, numită picluită, asemene esportația cerealelorii și a vitelor, aplicănaii regulile de vămuire la care suntă supuși acesti articuli, o 
Art. 44. Pentru acesti venită Direcţia va ţine şi supune osebite: sămi Direcţiey generală; iar bani ce nu intră in venitulă vamală se voră da Ministerialui Moldover. | Că o 
Art. 45 Registrele de contabilitate se 'vorii forma de minis- tru competenti; iarii la finituliă anului se voră îndrepta sămile Controlului Statului spre a le. cercita, conformă cu regulile stabi- lite, pentru asemene: lucrări, A ” 

PARTEA 11, | 
„Disposifii conuune relative la importațiă Și esportațiă mărfurilor. 
„Art 46 Mărfarile şi produetiele în genere ce voră intra Și vor eşi |, din Principate se Vor vămui s6i la puntarile de trecere, pe unde se vori importa sâă esporta, ori la vămile din întru Principatelorii și care de o camit dată suntii; la Bucuresci, Craiova, Ploesci, Iaşi şi „Focșani. 

Pestru tote măzfarile ce S'ar importa, si esporta, comerci-. anți scu imputerniciți lorii vori f datori a da "declarații asemănat formularului anccsati aci, Aceste declarații se vori da indoite pentru: mărfurile ce se esportesă sii pentru cele ce se vămuescii la punturile pe unde se importâsă, şi întreite pentru mărfurile: ce: se asemnâsă (trimiti Spre vămuire) în întru Țerei, sâii pentru măr-. farile de transiti, | a ă a 

Aceste declarații vori fi supii insemnele 'Țprei, sc vorii afla , la tote punctele de vamă şi se vorii da cu plată pe duă deci pa- 
Vameși nu vori pute riimi declarații. greșite S6i cu 'radă-. 

ȘI NU Up | SIeș € tură, precum nici o declaraţiă pentru may multe pers6ne. 

Mărfarile a cărorii. valdre “nu arii piși peste dud sute lei se . A . Pra $ 
voră declara verbală dăndu-se bilet fără plată, 

: ! - SE . „o Art 47. Toţi in genere, pământeni să străini, de orii ce CON-. dițiă, locuitori în. Principate sâă în alte “Staturi, precumii și chiară curierii 'ce vorii Voi să importese obiecte; de totii felul (afară de cele oprite ce' se artă: mal “la vale) voru plăti fără osebire vama ;
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de 5 la'%/, calculată de pe prețiulă cu câre s'a -cumpăratii de.'pe 
locă. o 

se la vamă facturi demne de creutii, cu lămurire de căntitatea, fe- „ulii şi adevăratulii preții ală mărfii. . 
„Ant 49. Comercianți vorii fi datori să declare orii "ce măr- 

furi ară importa din străinătate, precum şi pe acele ce arii. espor- ta. Asemenea vorii fi datori să înfăgiăşese declarația cespeditorului 
de unde se va fi pornitii marfa, şi care 'se face la vărmile tutulor staturilorii, afară din cele de orientă. | - e Pentru mărfurile, producțiele Şi cele-l-alte aduse din orientii, in lipsa declaraţiei espeditorului, se va primi de valabilă numai de- clarația dată de comerciantii, la vama pe unde arii „voi să le im-. 

- porte. 
„Art. 50, Acei cari ară aduce mărfuri din alte părţi afară din: orientii nu se potii scusa pentru lipsa factureloră, și vor fi datori a le infăciășa vămei. Ii N a d 

La „casuri d'a pretesta că nu li ai venitii ăncă acele facturi, 
li se vorii da un termenii de trei luni. de dile spre. a le aduce;iar. marfa 'se va depune în magasiele vămei subi sipiliurile lori de. voră voi... Aa e 

” Art. 51." Importatori cari. n'arti” av6 actele mai -sus. cerute și ară dori să 'și ridice mărfurile mai "nainte de 'a aduce. acele acte le pste ridica, daca vorii primi a se prețiui de vameşi de pe alte: mărfuri de aceași natură aduse de alți comercianți, sc. de pe di- ferite informații ce arii av6 vama; la asemene casuri &nsă, acei im-. * portatori, pe lingă dreptul vămei ce arii plăti de pe acea preţiu-, 
ire, vorii lăsa depositii o a patra parte din aceli dreptă până la 
aducerea facturel.: - P 

Daca in termini de trei luni de dile sarii aduce actele ce-: rute și s'arii constata că n'a remasii vama în pagubă, de pe'pre- țuirea făcută, se va intârce depositulii de a patra parte; iarit cănd, Sarii intempla- prețiuirea dreptulu de vamă, făcută “de vameși, să. "fie mai mare de câtă aceea ce starii fi cuvenită de pe. acte aduse,, comercianți nu vorii putea reclama vre o' despăgubire, ci numai de- Positulu; cănd &nsă preţiuirea, va fi fostii mai mică de câtii . aceea ce sarii'cuveni de pe acte, atunci diferințiă să se rețină din de- positii. inapoi nduse restulii, 
La casi de a nu se aduce actele cerute în termenulii de trei:- leni de qile, depositele voră -remânea; în “folosul: vămei: | Art. 52. În casuli cândiă vameși vorii avea bănuială că pre= țiurile din actele înfăciășate de importatori nu suntii “adevărate, vorii pote lua, de basă la prețiuirea mărfel. prețiuli curentii ali vân-: 

derci la loculii de vămuire, scădânduse pentru cheltueli și profită, pentru mărfurile de o mare greutate și de 'o mică valre, câte 20 la %/9, precumii și. pentru mărfurile de, o' mică greutate.și de oma- .re “val6re căte 10%. a m ei 
„Art. 58. Cei cari vorii esporta din Principatele-Unite mărfuri ' 

„Art. 48 Toţi importatori in genere sunti datori să înfăzige-



x 
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şi producţii d'ale erei vor plăti fără osebire vama de 5 %/. da. 
pe tarifa anecsată aci. - a ÎN 

„Art. 54 Pentru mărfurile și producțiele 'Țerei ce nu suntă - 
cuprinse în acestă tarifă, se va, lua vamă căte 5 % de pe preţiu-. 
rile curente de la loculi' de vămuire i i 

Art. 55. Mărfurile străine, care o dată fiindii importate cu pla- * * 
tă de vamă se socotescit pământene, nu vorit fi supuse la plată de 
vamă căndiă se vorit esporta. IE a 

Art. 56. Cândii cineva va declara prin înscrisii că vre 0 căz 
time de marfă este răi si cu groșală adresată către d'ânsuli de 
comisionari sâi de posesori, afunci acea marfă se va, depune in 

„păstrare in magasiele vămei, și de pe o parte vameșşi vorii raporta 
Direcţiei centrale impregiurarea: cu tâte lămurirele ca să se pu-, 
blice prin foile oficiale, iarii pe de alta vorii depune acea marfă 
in păstrare in magasiele vămei, unde va sta pănă la şâse luni de 
dile, calculate din diua publicaţiei. _ | RR 

„Direcţia generală primind asemene comunicaţii. le va-im- 
părtăși in dată Ministeriului de -Financie competentii, ca să le în- 
“cunosciințiese consulateloriă respective a le locurilorii. de unde voră fi- 
mărfurile de categoria ar&tată,.daca acestea vor fi adresate in nu- 
mele vre unii: supus străin - , 

Art. 57. Daca în termenele de șâse luni se va înfățișa adeve- 
ratulii posesorii alit mărfei în chestie, si procuratuli sei, şi va. 
plăti dreptulii vămei, magasinagiulii şi cele-l-alte cheltueli, își va 
primi marfa... - | o „+ Da casuri cândii nu se va: înfățișa nimeni a reclama aseme- 
ne mărfui în termenele arătate de șese luni, Direcţia, îndată ce ar 
espira, acelă termenii, se va adresa cu cerire „către Tribunalele res- 

- pective pentru vendarea acelorii -mărfuri prin licitații. Se 
„ „Din prețulă ce „va resulta se va trage vama, cheltuelile cu- 

„venite şi plata magasinagiului, câte cinci parale de la una până. 
“ cindi-(eci oca pentru mărfurile grele şi de mică valâre, și câte ge- 
ce parale pentru cele uşure şi de mare val6re, iar prisosulii se va depune în casa Tribunalului și va sta acolo în păstrare ună anii şi . 
'0 (i, calculatit din dioa-adjudicaţiel, Ma | -: 

Daca nici până la espirarea acestui” termeni nu se va arăta 
posesorulă, bani aceia se vorii trimite la - Ministeriulii financielorii 
competentii spre a se face venitii,. fără 'a se mai pâte pretinde de . 
nimine. E pp 

Obiecte escepționale în privința vămuirei. 

"Art. 58. Vameşi nu vori pâte libera importarea sărei de mate 
de cât numa! în autorisaţia specială a Ministeriului Financielor. 

- Obicote poprite a se importa, 
Art. 59. Suntii 'poprite cu desăvirşire a se importa sarea de. 

ocnă (gemă) holerca, vinurile, .rachiurile și spirturile ordinare.
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Obiecte scutite de vamă. a - 
Di . e. Ă * 

ă 

Ant. 60 Se vor scuti de vamă : n __a).» Cărbunii de pămenti ce se vorii aduce. în țeră pentru:trebu- înța vapârelorii în genere și a fabricelorii indigene. E --b). Cărbanii de pământă ce se. vori esporta din Țâră, - 
€). Obiectele necesarii pentru dilnica îndestulare de hrană a: pa- sagerilorii de or ce condițiă. E a 
d). Trăsura cu care călătoresce cine-va, daca .nu va fi:nuoă. e). Hrana (ilnică' și obiectele casnice în privinţa păstorilor -Au- striaci cu care vori veni în ț6ră la pășiune Şi: ernatic, :și care: vori fi de fie care individi, câte o sarică, o glugă, duă perechi dăsagi* de lână, o blană, o căciulă, câte-va perechi opinci, și “căldările ne- cesarii pentru facerea hranel lori, precumi și brănda; ce star scâte de numiții. din producția vitelor iorii, pentru a lori personală ire- buință numai, iar nu Şi pentru speculă. II e £). Cele necesarii pentru hrana și luminarea corăbiilorii și: caice- lori, pe timpulii câtii vorii sta la fie-care punctii de pe linia Du- nărei, precumiă Și cele necesarii Ja pornirea loră din locii, pe câtii timpi vorii călători-pe partea stingă a Dunărei, pănă la sosirea lori la celă din urmă. puneti ali Principatelorii, însă toti .dă-auna de pe numărulii 6menilori sei alii vitelorii ecuipagiului. - „Ac6stă, aprovisionare se va urma prin vederea vamieșilor spre evitarea abusuriloră. ..-; Ra i a 8). Corăbiile ce vori veni peste anii în porturile Principatelorii- Unite, pe cătii timpii vorii ancora în acele porturi, vori lua fără. plată de vamă cele necesare la hrană şi luminarea lori, în propor-., țiă cu numărulii Gmeniloră ce va avea fie-care; iar la plecarea lorii în giosii, se va aprovisiona fie-care corabiă numai de la unit. sin- gur-puncti, cu obiectele și. câtimele următâre: 

„e Duoi bol tăieţi, Sa a „„Duă sute oca fasole, .: pa 
„Două sute oca linte, . | i 

Cinci-deci oca brăndă scii Caşcaval... 
Dout-deci și cinci. oca, luminăr, .- .. ae Patru-deci cântare pesmeți. a a aie 
Cinci-dect oca untii. . a. Ia Una-sută oca saramură sai murături. - a Cinci-deci. oca macarâne. 

* Cinci-deci oca năuti, --, 
Două-deci oca mere. 

„i. - Cincideci oca smâlă. 
Cinci-dleci oca seii nelueratit. - 

Cinci-deci oca catranii și lucrurile de 'măncare : ce vori avea, ' pasagerii cu denșii pentru trebuința lorii. personală de o di până la - trei precumi și furagiulii dobitâcelorii de la trăsurile lori... h).. Obiectele de mâncare ce se vorii. aduce a puncturile de pe linia Dunirei, în dilele hotârite de tergii sei în alte dile peste
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stptemănă, cumpărindu-se de către locuitori în cătățimi mici pen-.: 
„tru hrana qilnică a pers6nelorii, prin plată bănâscă sâi schimb - cu 
alte obiecte de a le măncărei», vorii fi apărate de plata vămei, și 
unele şi altele. N CI e 
i). Cărțile de ori ce limbă: care 'voră fi tipărite în Principate şi 

se vorii esporia.. at SI 
„_Î). Căntia ce starii esporta din fabricile astă-Qi în fiinţă în Prin- 
cipate, s6ii acelea ce.s'arii mai înființa. | 

h). Articoli eșiți din fabrica de tăiere a vitelorii de la Galaţi, a- 
“semănat privilegiului ce-i este dati, Sia 

-1). Mașinele și uneltele ce se vori aduce pentru fabricile de or 
ce natură astă-(i în ființă scii care sară mai înființa în - Principa- 
tele-Unite, precumii şi producția acelorii fabrici. - 

m). Stearina ce sar fabrica în Principate. - : a 
n). Obiecte de faianţiă și porțelanii fabricate în Principate. 
0). Pelele. de la vitele austriaciloră ce - vorii. muri se vori scuti : 

de plata importaţii, cele venite din Turcia, sâii Serbia, şi la aceea 
a esportaţii, pentru cele morte în Principate. E 

4 

E Reguli: de Vămuire. * 

Art. 61. Mărfurile şi producţiile de or ce natură. care se im- 
portă în Principate sâii se espârtă dintânsele; se voră vămui nu- : 
mai pe la punte unde se află biurouri de vamă, și numai în orele 
în care se, vorii afla la postii foncționari competenți. O: 
«i Mănmfurile' se 'voriă deschide și revisui toti-'auna în ființia fonc- 

ționarilorii competenți, iarit unde vorii fi carantine în ființa şi a şe= - 
fului de carantină. aa Ie 

După revisuirea mărfurilorii, se vorii înscrie în condicile spe- | 
ciale de fie-care din susă disil foncţionani, și după ce Se 'vorii -cu- 
răți în conformitate cu regulile carantinesci, se va plăti apoi drep- 
tulii vămei cuvenită, sâii se vorii da declarații după regulile: copriu- 
se mai giosii ca sii se plătâscă de proprietarii: lori, . dreptulă vă- 
mei la Dbiurourile de vamă din întru Prineipatelorii, și ast-felă li 

„se.va libera espeduirea la-destinația lori, -- i , 
Art. 62. Comercianţii cari vorii voi să importese mărfuri suntii 

liberi a plăti dreptului, vămelorii la, biuroirile vărilorii de frontie-- 
ră, s6ii la biurovrile vămilori din „întru. Principateloriă.: -" 

„Art. 63. Comercianţii cari ar importa: mărfuri şi arii dori să 
plătâscă dreptulă vămei la biurourile din întru Principatelori, a- 

„Jungăndii la vămile de frontieră, vori fi îndatoraţi a trage dă a drep- 
tulu la biurourile lori, și a declara marfa pe declarații. întocmite 
pentru acestit sferșitii, însocindu-o cu docamente, fracturi, şi factu- 
rile respective. . | a e 

* Vameşii și cel-l-alți foncționari -vorii! revisui coleturile pe 
din afară și vorii controla, numărulii și mărcile puse pe d'ânsele cu .. 
cele coprinse' în factură, și găsindu-se întru tâte potrivite, fără vre 
ună prisosui s6ii lipsă, se vorii înscrie de Loți în condicile respec-
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tive, şi sigilinduse cu plumbi de către vameși, li se vorii da .de-. 
Y 

clarații de către dânşii, ca cu aceste declaraţii să se arete la 'biu-, 
rourile vămilor, unde arii cere a plăti dreptulii vămel. - . 

Art. 64. Comercianţii sâă espeditorii cari vorii areta, dorinția 
d'a vămui mărfurile lori la biurourile din întru Principatelorii, voriă : 
A datori să dea garanțiă la biuroulii de întrare. ' | i 

Art. 05.: Vameși nu voni pâte pune mai multi de cătii pă- 
nă la patru sigilliuri plumbi la uni coletii; iară la marfa de bra- 
șovenie, precumii și la ori ce alti coleti de marfă de mică val6- 
Te, se va pune numai unii sigiliii sâit celi multii dud. 

Pentru fie-care sigilii de plumbi comercianții 'sâii espeditoriă * 
vorii plăti vămel căte dud-deci parale. - - 

Art, 66. Pentru obiectele de ori ce natură ce Sarii esporta 
din Principate se va plăti dreptulii vămei de către esportatori, de . 
pe disposiţiile de mai sustii. NI | DE 
„Obiectele de orii ce naturi, care voră fi plătitii dreptul vă- 

„mei la biurourile din: întruli Principatelorii, ajungândii la xămile 
de pe linia frontierei se.vorii trage dă a dreptuli la biuroii, și du- . 
pă infigiășarea declarației liberată de biuroulă vămei unde 'aiă plă- . 
titii dreptuli, se .vorii revisui de vameșii și cei-l-alţi impiegați, şi, 
gasindu-se coletele asemănatii cu coprinderea declaraţiilorii, li se 
va permite trecerea frontierei fără nici o împedicare. 

La casulii. de ş'se gâsi vre un prisos peste numerulii colete- 
„lori coprinse în declaraţii, daca posesorul 'sâi espeditoruliă, ace- . 
lori obiecte va, fi declaratii acelii prisos mat 'naime de â se Tevi- 
sui de vameși, va plâti acolo cuvenitulii dreptii ali vâmei pentru - 
acelii prisosii, și se va, inscrie în condicile respective de câtre va- 

„+ meşi şi cei-l-alţi foncţionari competenţi, de pe regulile mârfurilorii 
vâmuite la punctii. La casuri însă de a, nu se declara de către" 
esportatori prisosulii mai nainte de revisuire pentru acelă prisosă 
constatată cu. prilegiulii revisuirel, privindu-se ca, fraudă, se za apli- : 
ca. regulile prevădute mai giosă pentru contrabandă. | 
--: Căndii marfa de esportii va fi pusă în colete şi dreptulii ei plă- . 

titi la vămile din întru Țerei. la ajungerea, ei la vămile de pe li-!: 
nia, frontierei, vameșii și cel-l-alți foncționari vori revisui numai | 
coletele pe din afară, ca să se încredințiese de suntii toate și subtă - 
adevărate sigiliuri plumbate: o A 

“La casti însă de vre o bănuială întemeiată că coletele sară 
fi deschisi pe drumi, vameșii de frontieră vorii pote desface cole- . 
tele binuite și rovisui marfa dintrînsele, şi de se va găsi vre o ne- - 
potrivire cubilctuli de plată, se va aplica. disposiţiile articolului 76 
din acestă legiuire. ! Sai aaa 

„Art. 67, Pentru producțiile Țerei care sari esporta în bur- 
dușe s6ii putini și a cărorii greutate și valâre relativă nu se. pâte 

„constata netii, se.va scade dreptii taxă căte dud oca %. 
Art. 68. Pentru mârfurile i:,digene de or ce natură ce sarii * 

scâte peste frontierile Principatelorii, ca să se văngă, la bălciurile ce 
- se faci în străinătate, vameșii vorii cere' dela “posesorii lori ca 
Da ! NOR 

4 

+
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Pau pa LI RI ati SS e opiă pe; lingă declaraţii, să însociascii şi. m inventariit în care să se arâ-. te 'felulă cătimea, și numerulii. respectivii ali . fic-căria bucâţi,.. și. după aceea „va 'cere' a depune sâi a garanta dreptul vămei, de pe “preţiuirea, ce Sarii face, în conformitațea art. 52, daca acele măr-, fură vori fi coprinse în tarifă.. De pu =... Pentru: or. căte' mărfuri . sară vinde Ia bălciuri la. întârcerea comercianților, oprindu-se. drepțulă vămei, restulii din suma depu-. Să s6ii garantată se ya înapoia comercianțiloră. a "Pentru mărfurile de origină străină, care se' vorii esporta pen- tru asemene trebuință, nu' vorii fi supuşi „comercianții a face deps- neri scu a da garanțiă, nici a plăti vre unii dreptit de vamă pen-. „ru aceea ce sarii vinde; vor fi însă, îndatorați.la tâte cele lalte: formalități prescrise maj sus, o o Ne | “Art. 69. Comercianţii cari arii voi să „trâcă. mărfuri transiti: prin Principate, voră fi îndatoraţi îndată ce vorii' sosi la . frontieră - să tragă marfa de a dreptul la vamă... Re | . Comertianti suntit îndatorați mat ăntăiii să declare vameși- lori marfa de transită, infăciășăndule şi. cele lalte . documente, şi . apol să descarce 'marfa în magasiile vămei; vameșii, pe lîngă Tevi- suirea, pe din 'afară a coletelorii, suntii în drepti a deschide, de vorii găsi de cuviințiă, și unii. colet din cinel de pe a loră.ale- gere. . 

n 

"buri coletele 'în totală, şi după ce mai ăntăiii vori priimi garanțiă pentru dreptulă vămei, de. pe .valârea mărfii, şi vorii trimite dova- da vameșului, de la punctulii de unde va cși din ț6ră în termenulii.. “ficsatii, ca în casii contrariii să fie supusi la :plata vămei, în vor .. libera întrarea cu declaraţiă. : 
Acâstă declarațiă coprinde, numerulii coletelorii cu greutatea fie-căruia, în urma” căntărirei ce se va face şi mărcile ce vorii av6. pe dănsele. aa CR | „Art. 70. Pentru tâte mărfurile. ce arii trece. trănsitii se va pri- imi de vameși o.tacsă de 20 parale %, 'de.lei din .valGrea acelorii; mărfuri. - a | E 

„. Ac6stă tacsă se va coprinde, în declaraţiile de transitii ce se: E] vorit libera de pe modulii arătatii mal susi 

„După acesta vameșii vorii face a se sfora şi sigilă cu plum-,. 

; 

Art.. 71 “La întămplare ca comerciântuli, în cursuli călători: ' ei sale prin Târă, să voiască a descărca marfa. la vre unii tărgii : s6ii punctii, pe unde ariifivameși, va fi obligatii să o descarce în magasiile . vămel. La casii de a se descărca de comercianți asemenea mărfuri de transitii în măgasii private, fără Sciinția vameşiului localități, acele mărfuri se vorit privi ca eşite din regulile transitului, Şi pro- prietari! lor vorii fi indatoraţi a plăti Vama cuvenită 
_drt, 72. În garanţia ce se va da'la vămile frontierilorii, asu- |. pra porniri mărfurilorit, de transitii,. se va “areta și termenul pen- tru 'esportarea' peşte frontieră a acelorii mărfuri... 

„* Acesti; termenii se va 'calcula pe distânţiă, numerăndu-se mac- | simumii pănă la trei dile de o postie, și 'cându în acestii termeni 

.
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nu va esporta, marfa, din casuri estraordinare, va fi obligatii a, în: 
făgiăsa dovedi valabile la biuroulii competenti si la prefectură, 
după care se va da de Direcţie unii altii termeni necesariii,. 

„+ Mârfurile de transitii, care nu voră fi esportate. în .termenile 
acordate, vorii fi în. dată supuse la plata. dreptului de: vamă, țiin- 
du-se în sâmă suma ce a plătitii drept tacsa: transitului. 

Art, -73. În casă căndă comercianţi! arii voi să esporte ase-: 
mene mărfuri de. transitii prin alte 'puncturi: ce nu ai însemnată . 
prin declaraţiile date de punctuli întrării în Principate, .vori fiîn-: 
datoraţi a însciinția pe biuroulii de vamă ' ce-"1 va fi mai cu apro-. 
piere spre ai da autorisaţia necesariă, însemnăndii 'puncturile pe. 

- unde aii a trece și combinăndii' termenile 'date la începutii. 
Art. 74. Mârfurile de “transiti pe -timpulă câtă vori sta:în: 

magasiele vămei, vori respunde plata ficsată prin art. 57.de mal: 
susit. 

şusă pentru fie-care sigilii». 

Reguli asupra contrabandelorii. 

RE Art, 75. Cândii cineva, s'ari. încerca, să bage în Principate si | 

Pentru sigiliurile de plumbi, care nu- vorii " covărşi numerulii . 
de 4 pentru unii colet, se va, lua plata de 20 parale ficsată maj 

„să scoțiă din ele mărfuri streine sii pământene, prin locuri ascun= 
se, și se:va prinde asupra, faptei, atunci acele! mărfuri se vorit con- 

„fisca. 

cine-va să le stricore prin punctele otărite, în nesciința vameșilorii. 
Art, 76. Cândii la revisuirea coletelorii și deschiderea lorii se 

vorii găsi orii colete: întregi, ori parte .din marfă mal multii de câtă 
arii fi coprinsă în declarația dată şi în facture, prisosulii acela de 
marfă se va confisca. -: Di N a 

La casti de a se ivi vre-o deosebire între fracturi, factură şi 
declaraţie asupra numărului coletelorii sâii a felului și cătimei măr- 
fel, daca diferinția ivită va, resulta numa! din nepotrivirea declara-. * 

Se vorii confisca asemenea mărfurile acelea care sarii incerca 

ției cu-cele-l-alte două acte, atunci se'.va lua de valabilă fractuli : 
în privința numerului coletelorii,- și factura în privința” cătimei şi 
felulut mărfei, fără ca acea diferințiă să fie supusă la osînda : con- 

scărei. ” N e a a a 
Art. 77.: Pentru tâte mărfurile ce starii dovedi în. urmă prin 

„acte valabile: că starii fi strecuratii ori prin -punctele otărâte, sâii 
prin locuri ascunse, se vori aplica asupra uneltitorului” regulile de 
confiscare. 

Art. 78. Mărfurile de transitii care în locii d'a se esportapre- : 
cumii aii fostii declarate sarii: deschide în ţeră fără scirea vameșu- 
lui, vorii' fi asemenea, supuse: la confiscare. : . -.: 
".. Art.-79, Cândi mărfurile, sigilate la graniţiă şi destinate a se 
vămui la vămile din întru Principatelori, s'ar. dovedi că saii desi-:



gilatii cu iitențiă d'a se: păgubi ama, atunci se vorii aplica regu = | 
) 

lile. de confiscare. : :.-: ir | ja Iarii. în casă de a se rupe. peceţile .din întâmplare și fără pre=-" cugetare, atunci comerciantul scii cărăușuliă, pentru 'a se apăra de vespundere, va” fi: datori 

declarațiă.  : ; Ea : Ca ae 1" Art, 80. Pentru:tâte casurile, care, de pe disposiţiile articoli- lori: de maj. susă, tragi după sine confiscarea a ori ce felii de mar- fă,. va: trebui--să se închieie maj întâi, în: termenii celi. mnultă. de 24 ore, uni procesii verbal de către aceli ce va fi. dovedită fap-. ta, de.către unii imp'egatii ălii administraţiei vămiloriă Şi 0 .pers6-. vă privată din" partea locului. în urma cercetirei. ce sară face în acesta, în. care să” aplice data; causele şi moduli contrabandei, nu-. mele, cualitatea şi domiciliult aneltitorului, feluli, cuantitatea, gre- utatea și numărulii  mărfei „confiscate; și în' urmă, acelii proces ver- balii, adeverită de: vameșii superiori. - de strejuitori (şi : de. Şefi - carantinelori pe unde sarii afla) să se trimite la Direcţia generală în termenii celii multi de cinci dile, spre a da otărire asupra le- galității confiscării, + e i Art. 81. TOte mărfurile ce s'ară confisca se vor. vinde prin licitaţiă ;la -locii, Și după: deslegarea. ce va priimi 'de la Direcţia ge- nerală; şi din totalulii sumei prinse după vindere, jumătate .se -va, „da; doveditorului, iar -cea-l-altă jumătate va, .remâne în profitulii te- saurului, publică. 
pai 

, . + 
a 

PI 

+ îi Dreptu rle orașelorii “Brăila şi Galaţi. 
-- Art. 82. Porturile Brăila și Galaţi cu orașele şi raiGnele lori; : pe. câtii -ține coli adevărată ocolii ală lori, în otarele ficsate, 'se. voră bucura da drepturile cuprinse în următorele . paragrate, con- formii: aședemintelorii. în fiinţă a „SL. Ori câte mărfuri și producții dini cele 'libere a intra 'în. Principate se vorii aduce 'de peste frontieră pe .apă la aceste por- tură în t6tă, întinderea loră,: oră pentru trebuinţa. locuitorilorii din ocdlele ce cupriulii, sait. pentru cu să se raesportese pe Dunăre, vorii - fi scutite: de osă ce plată de vamă atât la intrarea 'loră în acele. porturi, câtă şi la eşire. - 

ti e $.: IL Mărfurile pământene sei pământenite ce vorii intra -în aceste porturi pe uscată nu vorii plăti, asemenea vamă ; cândii: în-: să sară -esporta; din ele: pentru streinătate vorii fi supuse la. plata legiuitei vame, luiinduse în considerațiă în astă privință . regulile Văme N ce ii. Se IL. Mărfurile ce se vori aduce. în .:acuste porturi: pe apă; spre a se;reesporta mai apoi, vorii trebui a se declara, de proprie- tari lori! de” pe regulile întocmite, și în: trană vameși, după ce vorii îndeplini: regulile de controlii, le vorii înscrie întruni! registru spe= - “4 . 

a declara acesta la celt dăntâiă biuroi de. vamă, spre a 'se :pune: pecețile ce arii lipsi, constatând casulu în» i . IN NR , e ,
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cialii, în care se va arăta felulă, căitimea cualitatea, locul de unde vine, şi pravilionulii vasului ce le arii fi adusă. . +» $. IV. Cândă proprietarii unorit asemenea mărfuri arii voi să le ridice din porto-fiancuri va trebui să facă declaraţia lorii către vameși cari, după ce mal întâi vori face. revisia cuviinci6să spre a se încredința că mărfurile ce ridici sunt totă cele ce: s'a a- dusit. pentru acâstă destinațiă, le vori libera permisia pentru libe- ra imbarcare a acei marfe. E i „-$. V. Obiectele de producția Ţeret, lucrate şi nelucrate, atâtit cele duse în raionul aceştorii porto-francuri, pe uscati, de pecumi se specifică la $. ], cătii şi cele produse în ocolul ratonului, voră pote intra în întiu „Principatelori-Unite, pe.apă s6i pe uscati, firă a fi supuse la plata, dreptului vamel. a - „Se esceptâsă însă din accstă regulă polobâcele de totii soiulă, dogele de polobâce, pescele seratii și. untura de pesce, precumii și pelele de vite inară Saii mică nelucrate care arii îi de origiue stră- ină; care acestea vorii fi supuse la legiuituli drepti ali vămei. Tarii pelele de asemenea vite, ce ară fi a le locuitorilorii Ta i6nelorii, constatate prin acte adeverite de magistrate, nu: vorii fi supuse la plată de vamă la trecerea lori peste raionii în întru 'Țerei; a $. VI. -Mărfarile și producțiele venite de peste frontieră, câte Yorii trece peste liniele de ocolulii acestori orașe, aducându-se în. întru 'Țerei vorii fi supuse la plata legiuitului drepti ală vămei, fă- cându-se escepție numai, în fav6rea locuitorilorii săteni din pregiurii, pentru lucrurile de mâncare sci de îmbrăcăminte. în cătimi mici ce arii cumpăra pentru a lori personală trebuință, iară nu şi de spe-. culație, | | - a $. VII. Mărfurile streine și. imagasinate la Brăila și : Galați spre a. se resporta pe apă poti să trecă transitii. prin Teră, pe us-:: cati spre ale duce în altă țâră, fără a d supuse la plata dreptu- lui. vamci; proprietari lorit iusă. vori îndeplini tâte regulile stabili-: te in privința transitului, în care se înțelege. că intră și tacsa de transit, | e $ VILL Mărfurile ce 'vori veni din streinătate -pe uscată pen- tru Galaţi sâi Brăila ni se poti apăra de plata dreptului vamet: de importă, subti pretestii că se trimită transită pentru aceste 9- Taşe, ci vori plăti dreptulă vamei la punctulii de intrare. $. IX. Carantinele, aşedate în aceste Oraşe se socotescii ca, cu- prinse în linia porto-francului, de aceca mărfurile o dată curățite, acolo urmâsă a intra în dată in orașii, iarii Ja eșirea lorii vorit tre- ce numai prin puneturile acelea unde. sunti aședate Variere şi im- piegați ai vămei. | - i îi Ant. 83. Dreptulă vămei și tâte cele-l-alte tacse se vorii pri- imi in monciele şi cursuli Primitii în casa, tesaurului publici, iari val6rea monetelorii streine cuprinse în. facturi se va socoti pentru cele d'ăntâiii șese luni începute, de la. 1 Ianuariii 1860 de pe mo-- duli următor: e pa „Livra stelingă DE einen ana nenncenetesanannaeaaasslel GT
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Fiorinuli vechii austriacă, seca nenea, „630/, Idemii, Duo. eee eee cana aaa sea e deea sosea 61%; ;+ Idemii de Bavaria... accea, a masenanee 520,9 +». Idemiă de Olanda, eine aaa Banciu Marca, eee aaa aaa d 5 Livra de Talia. eee oa eee aaa en onseeasse 21%, Dracma Greciei. ea aaa 21%, COlonatulii. ae 14% Dolari americanii. aaa ae meenneae i 18%%40 “Taleră CUrentĂ, nea eee eee eee nano aaa ' Idemii, MEtalicii, nea neeeneeeeeee e aeca aaa 9 - Rubla de cnărtiă. „a. 
Idemii, de argintii..... 

o Francul, accea eaa 
i. Leulă tureescii. e 

Leul de ostrOve.. ... 22.6 Din şâse în ş6se luni Guvernulă, avândă de. temei cursurile medii ale acestorii monete, va stabili prin autorisația, Ministeriu- rilorii cursurile ce arii trebui să se ia de normă pentru semestruliă viitorii. | | DR Art. 85. Proprietari mărfurilori suntii responsabili de faptele Comisionarilorii, factorilorii și servitorilorii lori, 
Art. 84. Tâte datoriele către vamă se vorii bucura de drep- turile prevădute prin legile civile a le Principatelori. - ' „Art; S6. Proprietari mărfurilorii, : și imputerniciți lorii, pentru care s'ari fi îndeplimti  tâte formealităţile de esportii, plătinduse Şi” dreptulă vamei, daca mal "nainte d'a se încărca în vase pluiitâre s6ii şi după ce se voră fi încărcată, ară cere d'a le înapoi în Ţeră din causa ca acele vase ar avea vre o stricăciune, sii alte diferite împregiurări, se vori putea ingădui ele înapoi. ca să le esportese' cu alte ocasil, fără a mai plăti dreptulit :vămei. -Aserenea îngăduri se .vori da pe ună termenii câtii mal scurti se va pâte. ăi Vameși vorii îngriji ca la asemenea, casuri mărfurile ce sarii 

eo nenea neoane eo aaeaasacvaee 10/49 
o nnuneoeeoeeeenaneeo seeuoovoeeea 2%8/,9 

    

    

    
   

  

esporta să fie în cătățimea și felulă pentru care al priimitii drep-. tul vamei. . 
-_ Art. 8. Mărfurile ce vorii fi apucatii să intre în împrejmui- rele vămelorii. de pe liniele de frontieră până la 1 Ianuarii 1860, şi vorii fi apucati să plătâscă dreptulii de vamă la orânduiți între- prinderi ce espiră la aretata diuă, nu' vorii fi îndatorate de către vameși. Guvernului! la plata dreptului de vamă în profitul tesauru-! - 10ă publici, fiindi acâsta unt dreptă ală numitei întreprindere, a: 

_ IN -. 
semănată contractului încheiatit. 
-.. Asemenea se va urma şi cu mărfurile de esportă. 1. Mărfurile .ce vorii apuca a se esporta în vase plutitre pe la” tâte. puncturile de pe linia Dunăret până la 31 Decembre sâra, nu: voril fi asemenea supuse la plata dreptului vămei în profitul te-! aurului publici. . | - 

Mărfurile . care. până la trel-deci și -una Decembre s6ra voră
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h apucatii a se: porni de la vamele de frontieră spre a se vămui la cele din întru Principatelorii, de şi urmâsă a ajunge-la destina- ia lori în cursulă lunci, lut Ianuarii 1860; dreptulă însă de vamă va privi în profitulă intreprenorului vechii. Ia ai „i Art. 88. Cine se va socoti năpăstuitiă asupra plăți dreptului de vamă va fi indatorati a plăti dreptuli vamei și a'şi face apoi recla- maţia către Direcţia generală, și, credândă că nu s'a îndestulată pe depiinii nici acolo,.să aibă recurs la Ministeriuliă Financeloră; iar de nu se va mulțumi pe otârârea Ministeriului Finangeloriă, să aibă recursii la 'Lribuna] ii, 
at N a K DER tăi „Cel cari nu sară înlesni a veni: în -pers6nă poti să'şi îndrep- tese, reclamaţiele lori prin autorităţile: administrative cele mal a- propiate, care vorii fi datâre a le espedia neîntârgiatii. 

poi 

„. Instrucții de contabilitate și manipulare, pa 
E „Art. 89. Constabilitatea biurourilorii se va basa pe registruri 

r 
ih 

PARTEA MI 

"anume întocmite pentru acesti scopii. „ Aşa dară fie care binroii va ține:. 

b 
a). Registrul mărfurilorii de importațiă, ce se vămuescă la biuroi. - Idem, de esportaţiă. . RI 

) 

c). Registrului, mărfuriloră ce se asemnâsă (înaint6să) spre vămui- re la altă biuroi, 
„4). Registrulii de importaţia mărfuriloră de. transitii.... e). Idemii, de esportația mărfurilorii de transită, a £). Registrult magasinagiului. a ii 8). Registrulă mărfurilorii ce sa espârtă cu plata vimei la biu- rourile centrale. 

-+h), Registrulă mărfarilori de contrabandă... 
i . 

„Î). jurnalul casei în dus: unul pentu venituri şi altul pentru cheltueli: Din acestea, jurnalul case! va servi pe unii ani, registrulii magasinagiului, și cele pentru transitii pe trei luni, iarii . cele-l-alte numai pe o lună. 
Art. 90. Vam eșii sunt oblicați a, trece prin fie-care Registru „veniturile :atingătâre 

adune pe pagina d 
„3 Asemenea sume, din registruri se voră trece în suma. lunară; 

in 

i 

de pe titlurile ee pOrtă, şi la: finitulă lunei să urmă suma totală unde va Subscrie. : 
pe care inpreună, cu registrurile,. o va. înainta Direcţiei îndată dupe finituli lunei, oprind copil întocmai de pe fie-care registru pentru regula biuroului.: 

Art. 91. Scopulă întiințărer registrelorii pentru mărfurile des- 
N 

tinatc să se vămuâscă la alti biuroii, s6ii pentru. transită, findă aseminea mărfuri S'aii vămuită Ori s'a espor- fostii. declarate la importaţiă, — vameșii. suntii o-; 

de a controla daca 
„tată, . prectmiă 'au 

bligați a avea în v ed ere termenele ficsate într'acâsta prin declara-: 
po o. Da . . DD „
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cerută, atunci se:trage de la garantatori :valOrea asecurată, DE „is. De asemenea și vameșii biurourilorii, către care ai fostii des- tinate mărfurile, vădândii că nai: sosită în termeni, sunti chiemați a anuncia pe biuroulii competenti, ca acela să pOtă procede la in- destulare de la gaiantatori, e | . +: Se înţelege că astă-felă de operaţii se vorii efectua prin de- clarațiile trible ce s'a: statorniciti și numa! cândi acestea, vorii fi alăturate lângă registruri, atunci se vor considera complecte ase- menea, registruri. Ma 7 
- Aşa darii. vameșii priimindi la aseminea casuri declaraţii tri- ple, una se va'păstra! la Diuroii, una se va înainta biuroului către care s'a destinatii: marfa, iarii'una se va da posesorului măriei să cărăușului 'spre dovadă. | - Art. 92. Impiegaţi însărcinați cu înscrierea prin registrurile de contabilitate suntă chiămaţi a 6 pururea cu atențiă spre a nu comite scăpări- din “vedere, sâii greşeli la scrisă, şi la adunare su- melorii din condici; iarii la casii cândiă seva întâmla să greșâscă, nu se învoesce a'rade, sâii a șterge de totii ceea ce aii scrisi gre-. şitii, ci numai a trage asupra cuv6utului greșitii o linie subțire cu condeiulii, aşa încâtă să se: cunâscă în totii d'auna ceea, ce a fosti scrisii. Se obligă subtii cea mai grea respundere ca operaţia dilei să se înscrie în condicile atingătâre numai de câtii în acea di. i  Art.93. Direcţia generală, după ce va complecta cercetarea tutulorii sumelorii de la biurourile din Țâra-Românâscă şi de la ce- “le din Moldoviă,. pe; care le :va priimi prin “Direcţia din Iași, va în- cheia o sumă, lunară despre . veniturile și cheltuelile tutulorii biu- rourilori, înaintând Ministeriuluț . respectivi câte uni esemplară întocmai, celii multi până în. două-deci și cinci dile după espirarea lunei. Ia 
Art 94. La fie-care biuroi se Xa păstra unii registru de in- îrare și eşire a corespondinței, de pe numărulii corentii ce' se va începe odată cu anulă. :- Ra | > Aeste registruri se vor da de Direcţia generală biurourilorii din Țfra-Românâscă și de Direcţia din Iaşi biurourilori din M4ol- 

„Art, 95. Biurourile voră înființa și păsta inventariii de 'mo- bilația, și revisitele ce li se vorii da, supuindii Direcţiei la începutul anului o listă de toți articoli, ca'să, se controlese cu inventariulă ce se va păstra la fie-care Direcţiă, | a 
Art. 96. Banii-că se vorii aduna la casieria din Iași şi Bu- Curesci se .vorii da .Ministeriuriloră de finance la fie-care. optii dile; iarit: dela cele-l-alte biurouri se vorii trimite la 15 gile către ca- sieriile din Iași și Bucuresci. | i 

-:. + Art. 97,. Espediţiea  banilorii” se va efectua numai prin postă, cu raportii cătie Direcţia competentă; iarii biurourile, care nu se află în: apropiere. ds poștă. vorii încredința revisorilorii banil adu- . nați și raportulă subtă adeverinţă, care se vorii preda de revisoră 

“il: și. daca îndată; după. espirarea” 'termenului. n'aii primitii dovada
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la biurourile:de postă. ce. vorit fi mai aprâpe. de acelii punctii,. sit la Autoritatea, administrativă. : aţi Art. 98. Apuntamentele se vorii plăti la finitulii fie-căreia luni 
„de către biurouri pie adeverinţă, care se vorii alătura la- sama lunară. | Art. 99. La ori care punetii de trecătâre fiindă „aşegați „im- piegați ai vămei, acestia Suntii meniți ca, îndată ce sosesce „inarfa - la, frontieră, să o urimese nedeslipiti, ducându-o drepti la» localulii - Diuroului vămei. e tu, - Art. 100.: Pentru marfa adusă la biurouli vămei, unde. va r&-: - mânea subti pasa ci, vameșulii va cere îndată de la cărăuși, -sâi - de In posesorii mărfei declarația însocită de feactii sâă alte. cărtii atingătre ce arii avea; acâstă declarațiă va fi în dublu și Subscrisă de declanti, i. i i 

| "Art. 101. Priiminduse acestă declarațiă dublă, va procede în- dată la revisuirea mărfei din afară, observândii de „este. conformă cu declarația, incâtii: privesee num&ruli, semnuliă, bucăţile, .ereuia- tea, şi felulii ambalagiului sâii înveliturei lori; după revisia, din .a- fară, se va procede îndată Și le revisia din întru pentru mărfurile ce se vămuesci la intraie, spre a se încredinția positivi daca mar- ta este. de felulă şi cătimea esprimată prin declaraţiă atestândii a- “Dol asupra declarației resultatulii revisiei, _ - a pc, 
Art. 102. Vameşulii în unire cu prețuitorulit sâi nefiind pre- - țuitorii la acelii punctii: și controloruli sănii 'adiuntele, iar în lipsa „ acestora, în ființa impiegatului subalternii, va procede -la vămuirea, > măriel, pe Dasa declaraţiei dise ŞI a facturci originală de la leculii - de unde provine marfa de pe valârea esprimată prin. aceste. acte. „2 Art. 103. La acâstă operațiă se” ya avea în vedere de vame- ŞiI şi prețuitori daca factura este originală, şi daca numărul, eti- chetei, cătimea, greutatea, şi val6rea mărfei suntii conforme cu factura, Art. 104.. Vameșulit va însemna asupra declarației vama ce a priimitii, şi, înregistrindu-o, va da negucietorului una din declarații spre ai servi de dovadă că a plătit vama: totii 0 dată va însem- na și tote facturele ce staii presentată la biuroii, ca să numai potă servi la altă ocasiă, bine înțelegându-se că asemenea facturi prii- mite o dată cu declarații, prin care se vorii coprinde în numiri, „ nu:se „vorii: înapoi până după .vămuire.. pp 

Art... 105. În casi cândă la revisia din afară, sei, din întru se - Yori observa 6re care diferințiă, în numărulii cătimei. sci greutatea, „* Măriel, între declaraţii și cele-l-alte acte, și . acesta, după, informa- țiile ce se voriă lua de la, cărăuși sii posesorii mărfii, nu. se'va . :: dovedi întruni chipă demni de credutii,; atunci se va considera de - =: contrabandă. asemenea diferințiă.. .. - traii Art. 106. Daca după acâstă revisie; se va, observa la vămuire i Grezcare nepotriviri 'de etichete, cătimi -şi: valârea mărfei, -s6i la e- - „videntii: casti de îndoială, asupra facturei, atunci, se. vorii aplica mă- -;“surele prescrise într'acâsta la Art. ..66. pe tt ip "Art. 107. Cândii nu se va infăcişa, cașii împedicătorii văimuirei, se va, înscrie declaraţia în registrulti atingătorii unde va adeveri co- 

. 

. 

2



-— 418 — 

- merciantulă, iarii banii cuveniți. de pe declaraţii, prin care se va 
„trece suma, "totală cu cifre şi litere, se vorii “încăsui, înregistrându- 
'“se prin Jurnalulă Casei. 

„Art. 108. Pentru mărfurile de contrâbandă, vorii incheia, uni 
“procesă-verbaliă, care se va, înainta îndată. Direcţiei, spre a da so- 

“ luţia cuvenită conformii Art. 80. . 
i. Art. 109: Daca marfa ce vine la frontieră se arată prin de- 

clarațiă că urmâsă a se asemna spre a se vămui. la alti puneti, 
“stă a se esporta transită, atuncia vameșulit este chiămati a lua, în- 

* dată. garauţă, despre vamă, şi că se va duce marfa cu sigiliile în- 
: regi la destinaţiă, în termenele ce se va otări, potrivitii cu distanța. 

La aşa casi vameogulit priimosce: 0 declaraţiă triplă, din care 
două subtăi litera a), și a treia subtii litera b) se va îndrepta biu- 

“-roului către care este indreptaţă marfa. Acâstă declarațiă se va tri- 
mite întocmai precumi: se va priimi de la. comercianții remâindi, a 

"se complecta de cel ce va termina operaţia, cândi se va îinfăciășa 
„maria, 
„3 Art. 110. Pasagerii. ca vorii avea cu ci obiecte supuse vă- 
“ muirei vorii declara verbalii valârea lori, şi vameșşulă. va înscrie 
“în fiinţa pasagerilorii, prin jurnalului venitului vămei, asemenea, de- 
clarații, după care, încăsuindă vama, va, subscrie pasagerulii în ru- 
brica lăsată pentra acesti sferșită. 

"Art, 111. Biurourile de Galaţi ș și Brăila «vorii da subtii-vame- 
şilorii statorniciți la barierele acestori oraşe jurnale. de vămuire, 

 inspectândii asupra, lori de a se purta cu “atențiă și justiţiă păs- 
“ trândit în regulă asemenea jurnal. 
i “Acestia vorii da banii adunaţi pe fie care sâră, înpreună cp 

- sama, întocmai de pe jurnal care semi și jurnalii se vorii coprin- 
„de le nitulă, lunei prin sama biuroului ligă € care se vorii anecsa. 

kw.
 

  

i 

Ra i i LEGB 
„pentru diurna deputaţiloră Adunării ii legislative") 

Art. L. Membrii aleşi ai adunărei aii şi vorit avea de la in- 
" ceputuliă -presentei sesiuni, o diurnă de duoi galbeni pe di. 

Art. IL Deputaţii împiegaţi seci pensionari al Statului, ali că- 
rori salarii sâi pensie mensuale este de la duă mil lei în sustii, 

“mu vorii avea dreptă la acâstă diurnă. 
Cel ce aii unii salarii sâii o pensie mat mică, vorit. priimi 

drepti diurnă numai 'suma necesariă spre a se complecta remu- 
nprația de şâse-deti galbeni pe lună în cursulii sesici. . - 
Art, TII. Deputaţii perdii dreptulii diurnei pe toti timpul în 
care: se află în congediii. -Asemenea "1 perdi de câte ori nu asis- 

„tă la şedinţele adunărel s6it” la lucrările seoţielori până 13 redica- 
“rea, lori, f&ră a motiva, a lori lipsă: 

Ă D Baneliovată prin decretulă cu Nr. 453, din unulă „1860, 

a)
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Art, IV. Dreptulii la diurnă încotâgă totii- dauna la espirarea termenului de trei luni ficsatii de Convenţie chiarii dacă în faptă sesia ei va fi mal lungă... e 

    

:prin_ care se reguleză modul. administrări venituritoră Statului aa din vămi şi saline, esportațiă şi importățiă.!) : i 
„Art. L.. Veniturile Statului şi anume: Venitulu vămilorii, ali salinelorii, esportaţiei şi importației cerealelorii, esportaţiei vitelorii „de totă soiulii, esportației și. importației scului şi alti cervişului,. „venitul oeritului și ali cornăritului vitelocă păstorilori din Ar- d€lii, se vorii administra şi strânge de către guverne, pe conta loră, fără a se mai putea, arendui in particolari, precumit s'a urmati pă- nă acum. î CI | , a Art IL. Aceste ramuri de veniti atât din Ţâra Românâscă „câtii și din Moldavia, îndată după espirarea termenului, până la ca- „re suntii arenduite, se yorii uni subii o singură administrație, și veniturile se voriă aduna în o singură casă, ' Iu Art. III. Transportarea silnică, şi cu “pregiii otărâtit a sării, de la grâpa ocnelorii la schelele Dunărel, sâi la ori-ce altii pun- „tă, este oprită pentru totă dauna. , ' | Guvernulii nu va, putea efectua, de acumit: înainte fasemenea „ transporturi, de câtii numai prin tocmele de bună voc. Art, IV. Venitulii esportaţiei şi importațici secului şi ali „Cer- „vişuiul, care până acumii în Moldavia a fosti datii în folosul mu- . nicipalităţii de Iași, va intra în rendulii “veniturilorit Statului, -în- „dată după espirarea “contractului; cu care acesti veniti este aren- ; duită de acea municipalitate. . 

“LEGE 

relativă la contribuţia fonciară?). 

. “ venu-nct) a, proprietățilori fonciare “de ori ce” valore.. Ma Subii-numire de proprictate fonciară se înțelege totă proprie-. "tatea nemişcătâre (bien-fond) fără escepțiune. .. a | , Proprietăţile” embaticare suntă Supuse la acâstă dare d'o po- trivă cu cele-l-alte. a 
”” Adunările elective cu ocasia votărel budgetelorit anuale, fics- ” să cotitatea acestori dări, a dăogându'o sai scădendu'o după tre- - „buiriţă „ a Da e 

N 1) Sanctionată prin decretulă cu Nr, 373, din 'anatii 1860." Ie 2) Bancţionată prin deeretalii cu No. 4î, din anulă 1860; - ... -. 

Art. 1-ii O dare anuală se va aședa pe venituli curată (re- 

4



— 420 —: 
i 

„Respunderea, acestei contribuțiuni se va: efectua, de către con< 
tribuabili pe trimestru, a aa a 

At. 2-a. Subii-numire de venită curatii se înţelege folosulii ce 
xemâne din productulii unei. proprietăți după scăderea tutulorii chiel- 
tueliloră, adică: pentru proprietățile.rurale, a tutulor avansurilorii 
de esploetație şi de întreținere; :și pentru încăperi, a, chieltuelilorii 
de întreținere și de reparațiuni anuale. 

;  Constatarea venitului curatii se va face în următorulii chipii: 
a. Pentru proprietăţile rurale arenduite, se ia de basă-preciurile 

de arenduire stipulate prin contractele lucrătâre, atâtă acele le- 
“galisate, „câtă şi acele care prin a lorii notorietate n'arii fi supuse 
'îndoelii Me - i 

b. Pentiu încăperile închiriate asemenea se ia de basă pre- 
“giulii de chirie lucrători prin scăderea de o a patra, parte pentru între- 
"ţinere, reparațiuni şi deterioarare. NR 7 
e. Cândii contractele de arenduire, sai de chirie pe lângă 
pregiulii anualii bănesci arii pune în sarcina arendașiului,'saii a 

"chiriașului dări în natură sai îndatoriri: d'a face încăperi din nuoii, 
:val6rea -acâsta se coprinde în evaluarea, venitului curatii, | 

d. La evaluarea - venitului proprietățilori nemișcătâre supuse 
-* plăţii unui embaticii (besmanii) cătimea anuală a embaticului : (a 

“ besmanului) se scade din venitul embaticarului (a besmanarului) și se 
"trece în sarcina proprietaruui fondului. * Mă 
"e. Venitul proprietăților nemişcătâre câte mari fi date în 
arendă sait în chirie, se socotesce confornii baselorit mat susii espuse, 
după pregiulit ce starii putea lua de pe ele prin arenduire sai în- 

”chiriere. a | 
f£. Încăperile aflate pe proprietățile rurale, producâtâre de ve- 

“pitt şi coprinse în contractulii arenduirei, nu suntii supuse la deo- 
"sebită dare. Jar pentru încăperile destinate la vr'o speculație. in- 
dustrială care n'arii face parte în esploatația agricolă şi nu s'arii 

“ afla coprinse în evaluația preciului de arendă a proprietății rurale 
pe care ele sarii vfla, precumii și pentru cele aşedate în circon- 
scripțiunea vrunui orasii sait: tirgit, venituli curati: se socotesce 
după ce se scade dintr'ânsulii o treime drepti chieltueli' de intreți= 
nere şi de reparațiuni anuale. e a , 
„Se bucură de acesti scăgdământi de o a treia parte, și tâte 

- fabricele, și mașinele, precumii: moră, velnițe (poverne), salhanale 
şi alte asemenea, chiarii cândii suntii date în arendă împreună cu 

„întrega moşie: | NE ia 
| g. La moşiile 'răzășesci (nioșnene) venitulii -părțilorii. otărâte 

- şi stâlpite (pictrite) se va socoti în deosebi; iară acela, ali părți- 
lori neotărâte și ne stâlpite se va evalua în totalii,; și darea ce'lă 

„va privi se va respunde fiscului; de către obștea coproprictarilor, 
„care apoi'va face repartiţiunea dării între'ci în proporţiune. cu ve- 

nitulii părții stăpânite de fie-care. - : Sa 
h. Venitulii viilorii. se va - evalua. după “venitul -pămentului de” 

arătură alu localității unde se află. e
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Art. 3: Nu suntă supuse: dărit prevădute: prin acâstă legiuire încăperile rurale neproducătâre de venitit, precumii: case de locu=! „înță, hambare, coşare, grajduri, șuri şi alte asemenea cu îngrăditu- rile lorii. a Si . 
Art. 4. Pădurile în deobște pe câtii timpii nu suntii esploatate” nu sunti supuse dărif; asemenea și locurile unde se seamănă saii se va, sădi. pădure, sunt scutite de dare, ca t6te sădirile până vorii. începe a fi esploatate.. . ca Dita „+ “Pădurile cele ' esploatate “plătescii în proporțiune cu :câtimea . tăiată pe fie-care anii dupe preciurile de midlocii a diferitelorii: 10-: calități, scădendu-se o decime pentru chieltuelile de: pasă și de în- _treținere, De „ti „-- Pădurile nefiind esploatate pe conta proprietarilorii, ci aren- duite, contractele de arenduire servă de basă evaluării. i - “Contribuţiunea pentru părţile de pădure date arendaşilorii în puterea contractelorii de arenduire împreună cu. venitulii anualii alti proprietăţii, se socotesce coprinsă în darea generală a acestei pro- prietăţi. - - i E i 
Lemnele tăiate pentru.. trebuinţă - casnică Sail rurală'a, însuși proprietarului, nu suntii supuse dării. n . „Locurile de tuferisii date în curățire pentru a se preface în Jocuri de hrană, nu sunte supuse la nici o contribuţiune, şi dupe curățirea și punerea lorii în lucru, suntă: scutite de ori-ce: dare ân-. ch& pe unii termenii de cinci ani; | m „- Asemenea nu suntii supuse dării nici locurile. de balti scur= se artificiali, pe același termenii de cinci ani, dupe ce se vor puue | -în stare de cultură, N Nae : 

„Art. 5. Locurile unde se semănă sati se va sădi pomi rodi- „tori, saii dudi pentru dece ani suntii scutite de dare, de la semă- narea sait sădirea 'lorit. NI 
i Art,6. Zidirile nouă suntii scutite. de ori-ce dare: :. : ..i:: „a. Cele lucrate în paeute și cele cu unii cati inferiori pe. ter- menit de tref:ani, socotiți de cândi vori fi abitabile . i A b. Cele cu duă caturi de zidi întregii petrei ani, ..... ii "e. Cele cu mal multe caturi pe trei ai. e 
> Art, 7, Vitele de esploataţiune rurală, de reproducere. și ace- le puse Ia îngrăşatii, nu intră în evaluaţia, venitului fonciarii...- :; Art. 8. Proprietarulii carele. se va” socoti: asupritiă cu evalua- rea venitului proprietăţii sale, pote reclama prin prefectura, distric- tului îndreptarea evaluării în termeni. de trei luni, socotiti din (lioa în. care va, priimi notificațiunea de cătimea dărit cei Sarii fi impusă. î. La unit asemenea casii ns contribnitorulii este datorii aplă- ti darea ce i se cere, remâindii a se scădea la termenul “următo=" - rii, daca s'ară descoperi că este încărcată cu taesarea. pda 

Asemenea şi fisculii. cândă se va încredința: că evaluarea ve- nitului unei moșii nearenduite este: micşorată spre paguba Statului, sau că contractele de arendă, fie şi legalisate suntii economicâse şi arată uni pregiii mal josii de câtii acel! adevărat, pâte contesta. 

: 

tiu is RE . . RI Ru Mia
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reclamândit totii prin prefectură o din nouă evaluare, - saii : consta- tarea traudei,, ., .. ) 
Art. 9. În casurile mai sus prevegute, prefectura va lua cuvenitele- disposiţiuni: spre a se face a doua evaluare în termen do lună după modulit următorii: . 

1. Se numescii. comisiuni de pregiuire compuse de patru arbitri, duoi aleși de către fiscii și duoi de către proprietarul interesati. „Acesti arbitri decidii asupra contestațiunei cu, majoritatea, . glasuri-: lori, iarit neputândă forma majoritatea, alegi uni supr'arbitru, Și cândii şi asupra alegerii de sub arbitru nu se.voră putea alege, a- tunci municipalitatea locală va fi chiămata a numi pe acelii supr'ar- bitru. . o | 
Art. 10: Suntă scutite de acestă contribuțiune următârele pro- prietăți: - | . a 

a. În casurile menite pentru esercițiulii osebitelorii culte re- 
cunoscute, cu locurile, şi zidirile coprinse în îngrăditurile lorii, pre- „ cumiă şi locuințele clerului de miră, și ale servitorilor bisericeşti de orl-ce religiune, fără ânsă a se coprinde -în acâstă, escepțiune, casele ce asemenea fecie saii stabilimente arii avea. pentru închi- riere și speculaţiune: E 

1 b. Moşiile şi încăperile ce suntii proprietate. a Statului, episco- piile și seminarele cu îngrăditurile lorii, ospitalurile, aședămintele publice de bine facere, încăperile publice de învățătură, “casele mu- nicipale și comunale, casele de locuință, saii. de cancelarie. ale re- presentanțilorii puterilorii străine, pe câtă arii fi. proprii ale. lori, sai ale guvernului lorii, casermele, închisorile, casa societății de medici şi naturaliști din Iași, foră ânsă a“se aplica avâstă scutire şi. Ja încăperile luate în chirie de către Stati, municipalități: şi co- mune. IE o E c. Drumurile şi pieţele publice în câtă aceste pieţe n'arii fi pro- prietate privată, producătâre de veniti, casele a cărora; chirie anu- 
ală mari trece -peste două sute lei. - | N 

Art. 11. Evaluațiunea, generală a venitului se va reînoi , din . 
cinci în cinci ani, | e De Sa 

Art. 12. Contribuabilii, care în, Scopii d'a păgubi fisculă, se 
vorii dovedi c'aii arătatii prin unii contractii economicosiă, saii almin- trelea, unii venitii mal, micii de câtii adevăratul veniti curati. ce tragi după proprietatea, lorii, vorii plăti drepti globire, contribuţiu- nea îndoită pe toti timpulii în care arii fi fraudată fisculii. | 
„+: Asemenea, şi agentulii fiscului care cu rea credinţă ară fi trasi pe contribuabilulă lao dare asupritâre, se va putea prigoni în na- intea, tribunalului competentii, spre a, se judeca și a-și priimi Je- giuita pedpsă, întorcându-se contribuabilului „asupritii toti odată contribuțiunea, ce cu nedreptii i Sari fi luati. - | 

1... Disposifiună transitorit, 
Venitul proprietății fonciare fiindă supusă Ja” darea directă prin acâstă legiuire, imposițiunile. indirecte plătite până acumii sub 

e
 
a
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titlu de esportaţiunea cerearelorii, a vitelorii Și a seului, vori con- 
teni îndată ce o lege va. veni să supue la acâstă contiibuțiune di- 
rectă pe toţi producătorii de asemenea obiecte. 

— Contribuţiunile fonciare subii ori-ce numire care sai plătitii 
până acumii asupra proprietăţilorii rurale, verii înceta îndată dupt - 
punerea în lucrare a acestei leguiri. 

  

LEGE 

relativă la tacsa de transmitere. asupra  proprietăţilori aşedă-: 
- ” «  minteloră publice ?). . DER 

“Art. 1. T6te proprietățile nemișcătâre supuse la contribuțiu- 
nea -fonciară, ale tutulorii aședlămintelorii. publice, precumiă este: 
Metropolia, episcopiile, monastirile închinate şi neinchinate cu me- 
tâşele lorit, chinoviile, monastirile şi bisericile de sub diferite tu-: 
tele și după diferite disposiţiunt testamentale,. „municipalitățile, co-' 
munele, spitalele, scâlele, seminarele şi orl-ce alti aşedămintii de 
bine facere, sunti supuse totii .de. o dată pe sâma Guverui ui şi la 
0 a doua imposițiune, ce represintă tacsa de transmitere a, pro-: 
prictățilori lori, de la unulă la altuli, sai între vii Şi IDOrȚL. 

Art, 2. Acestă tacsă este de 10 la sută pe anii asupra veni-i 
tului netă a, fie-căria proprietăți nemișcătore, ale: menționatelori a- 
şedăminte publice, se răspunde de dânsele de.o dată cu imposițiu-! 
nea foncieră și după aceleași regule de, percepțiune și de comtabili- 
tate, prescrise de legea specială pentru imposițiunea asupra veni-! 
tului fonciarii. a A i
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mărfuriloră de osportaţiune din Principatele-Unite”). - 

3 Materie animali.: .-.[. xpodul Prețul & 
3 — IE „_  Veurentă) E Y PRODUCTELE ANIMALELOR. vângării. 
Z Lei. | PL. PI 

1 Lăpturi, Brinzeturi și. Unturi. 

Diinză de vacă. 4 i vadra | 6 ——2], 
Caşii prâspătu „aaa |. ocaoa 1 |—l—| 2 
Brinză de oi murată (la putin). . 2 n 1 |316—| 4 

“I Brinză de oi la burduf... >» 2 |204—]| 5 
Drd e e a 0 o Polish. 

"| Cașcavali de câmpă cc: n. 3 | 6 
” po MUDte 3:120|—| 7 
-,| Lapte grosi: de 6ie la putiuă » 1 120|—| 3 ' 

Untă de vacă prâspătă... . RR 5 3 136|—! & 
| a aa topit 2 5 I—PI0 

“m de caşcavalu (mantică)untii de oi » 4 [20;—| 9 

De Câmu       
| Buni de boi şi vaci ...:. . 0. | ocaoa 1675 L_ 33 30 

| Băşici de boi... ec | bucata |.— 20—, 
“| 'Țiple pentru ferestre. ...:. 119 bucâții 7U i— 3/20 

Maţe de boi şi-vaci curăţite  ...; » 7 | l—i4|: 
"Maţe de die şi capră curățite 

                
. n 

Slănină (osîndă de rîmătorii) - + . .[ ocaoa 3 —- 6 
Untură de rimătorii . » 3 ;20—| 7 
Untură de giscă , a 7 120 —15 
Here de boii » 2 |—l—-4 
Ghiudemuri Î ea . n As 
Cirnaţi de băcănie în calitatea ghiude- | 

nului DR a] 2 20—5 
"| Cirnaţi de zahana, . » 1 —— 2 

Cirnaţi de rimătoră . n 12 pa 
"|Salanut pământescii -. . » 6. ——12 
„| Carne de boi şi vaci. murată .. . |: 1 20|—| 3 
Carne de capră şi o idem . ... .[a/0 vea 55 — 2:30; 
Limbi de Divoli afumate . ... .-. bucata | 2 —i—i 4 
Limbi de boi și vacă, 1 '30|—| 4 

“jldem de capre şi o . . . . . .|perechial — hsi—| 1 
dem de rimători . . . . . . . | ocaoa |. 4 | —| $ 
Muschii afumată i i d 2 20]—| 5] 
Idem de rimători. ......., » 3, 20j— 7] 

1) Saneţionată prin dceretul No. 237, anul. 1861. :
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Ș ! . ” 
Pa 5 :.%+ Materie animală, Modul . | Prețuli & 

Se a, _ curentă] S =:| “ PRODUCTELE ANIMALELOR. :- vEngârii. |: ZI... 5 Lei. |PIL.|P 

Slănină svîntată de rimatori . » 31,6 Şuncă de rimători . . » „8 |204—|.7 "| Câste idem „n 5 -31,b-l6 Pastramă. de rîndii -. »! 1 [20]—] 3 
3] | Pici. | LU 
-|Piei de-bivoli.şi bivoliţe crude . . , “bucata | 70, |-—j 3120 Idem de turmaci:(malaci) . d. 22 1—j 1] 4 ldem de bou .... . p 50 |—i 2]20 dem. de vaci . . » 38 |—[ 1136 ldem de vii > 10 20 Ilem de ca i pi 17 34 Idem de: minjă . E pi 6:|—|—|12 “[ldem de capre . . » 5.[204—|11 Idem de țapi . EA :10: |——20 Idem de ied . > "9 1105—| 5 Idem de rimătorii . x 7. [204—15 Idem de asinii . . n 20 j— 1|— Idem de cerbi n 25 |—| 1|10 "[ldem de căpridră: :. n 7. [20—N5 '|Idem de iepuri ea e n bla Idem de viezuri ..-..... “x 4.]20|—| 9 Idem, de oi negre și albe 5 4 8 [dem de miei albi - i » 2 |201—|.5 dem de miei negri de scauni!.. . . [5 10]. “[Idem de berbeci . 5. 5. |20;—I11 Idem de vulpi. +. » „4 13 [201—[27 dem de veveriță . n » 120]—| 1]: Idem de vidră. . .... - a 12 |—4—|24 Idem de jderi. eee a, 26 120] 1|13 Idem de pisică (miţă selbatică) ... |. -5.1204—110 ldem de dihoră .. » 1.|20|—| 3 Idem de urşi iai MR 70 |—] 3|20 [Idem de lupi . 2, 16 32 dem de bursuci ... La ia 4, s '*1Idem de boi cusute burdui „.. > 50 |—] 2120 i [ldem de vaci idem: ,, „ 38 |—] 1[36 „ Ţldem de minzaţi i 18 36 - [dem de viței . , a. 10 20 ' [Idem de bivoli. şi bivolițe lucrate... RI 90 |—| 4120 “[ldem de malaci . si. n- 125 1—1 16 Ildem de bo ......, aa o. 96 |—| 4/32
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13 “ 
. 5 i: Materie animal. Modul |Prețuli & | 

Si ro „jcurentiti > _ PRODUCTELE: ANIMALELOR. .. [vendâri, | FĂ III E Lei. | PIL.| P. 

Idem deva . . . i 53. — 25 Idem de cai » - 423 PU 1| 7 Idem de capre . p. 6 |——12 “|Idem de rimătorii . p: 10 120;-—191 Câde de: boi şi vaci "+19 bucății 18 |—l—l36 ldem de vulpi .. - 5 10 |—1—]36 “[ldem de veverițe : . . . |: |. 7 PO0i-—u15 Opinci de boi şi vaci. - -Iperecheaţ 2 [20|—! 5 : |ldem 'de rimnătorii . 2:|——| 4 
4 o, Corncizii.. | Sa 

Cârne de bivoli -["/ bucâţi.75 |—| 3]20 dem de boi șivaă . e... Ap 24-a ldem de cerbi . . .. ,. | ocaoa |: 8:|—i—[16 dem de berberi  ...., - | bucâții 8 —[—u16 Virfuri de cârne. de bot ȘI Vacă . » 010 120 Idem de capre... cc. . 1.18 120|—J97 
5 - „Oase, pi 

| Ose de salhana, ea 9, oca | 7.l2ul—lr5 “ Țldem de cerbi... . , "| .ocaoa 7 ——[l4 Unghii de boi și vaci 1% bucâți 4 |20]—| 9 
BL. Ă Peru N NE 

Perii. de bot şi-vaci. î. . t::::.:.Î- ocaoa | 1 2 Țldeem de cai „| 38 6 Idem de capră. . a 1 |20|—| 3 Idem de rimători ordinari . i 16 32 Idem curățite ,. ...-....., a 21. |— 1|2 Code debu şivat. ... „i 2 120|—| 5 | "de cal DE IAR 2 5 10 
Tie Lâmiă | 
"ȚLână țigae şi stogosii spălată ocaoa | 4 [20|—|[ 9 

— „— ne spălată... . 2 3 |—l—|6 
„ — birsană (țurcană spălată) - "8 |20|—| 7 
— — nespălată » -2 135|—| 6 — —. negră sai sură spălată. . » :2 [35|--l:6 — e —- ne spălată... ji: 2 4] - —— 1— idem de tabaci spălată  , a. '4 |20[—] 9 
— = —. vopsită. nâgră .. »' 10 |20|—|21 
„— '—. vopsită stacojie .. .;., » 16 |—|—|32  
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ȚZ 
= ". Mater animală. ă P li s 
2 : Materle animali | Modul |Ereţuli E 
5 ă a Ț |curenti] = 2| . PRODUCTELE ANIMALELOR. venflârii, |__ | - E Lei. | PIL.|P. 

„_— țigae nâgră ne spălată . . . .| .ocaoa |: 2 35—! 6 — — merino numită de Spania spăl | .- ». 7 19201—[15 — — idem ne spălată . , ni 5 |=l—I10 Tunsură de ot și miei (miţă) » 3 P0[—| 7] 
S Miere. a 

Stupu faguri de miere . .. bucata | 32120] las]. 
9 . _ Gogoși. Di [| 

Gogoși de mitase „. „| .ocaoa | 12[—|—(54 Idem fără verme (gindaci) . op 16|——l39 
10| . Pescărie, . , 
„|Pesce măruntii de totii feluli. 9, oca S0—j 4— „=  moranil sărată și prâspătii -ocaoa |: 2[20]—15 „ —  nisetru sărată și prospătii pi. 2120|—| 5 -— șalii și plătică săratu. 2 1120|—| 3 —  Crapi şi somnii săratit. p -11201—| 3 

—  cosacii săratii . cc 2 „1120]—| 3 "Pesce prâspăti de toti felului .. . 3 1|260—| 3] “| —  marinată de morunii Şi cegă a 5|—[—]10 —  batogi de moruniă - II » Tila - nevre dc moruni și nisetru » 20|—] 1 
„— icre negre de morun. . » 181—1— 36 — idem de ștucă . ... 3 8 16 — : idem de nisetru . . "-19I_[- |o4 

|Icre de cosacii şi crapii | a 4-8 
Untură de pesce .... 5 6—|—H2 Lapţi de pesce o 1 | 2120]—|5 Raci i. -[% bucății: 2|—|—|4 Clei demoruni ......-, -[- ocaoa | '85|—| 4110 Gogoși de pesce | . .]- 9% oca îl 

Animale acuatili şi producţiunile lori. i | 
11 Materie Vegetali: | o Ţ . 

Legumi. E : ” "IBobă uscati ..,.,.,. . ocaoa 1| 5] 2 Linte . .... : [suta oca| 48|—| 2]16 Mazăre verde. ... , . . ocaoa | —[28|—| 2 Idem uscată ate ei „suta ocaf 63|—] 3l 6 Năuti uscati (năhuti) .. “ocaoa - | . 1|16[—| 3



  

    

  

          

  

  

        
  

  

        
  

        

3 , — 
Slip  Măteriă animal. Modul .|Prețulăj g£ 
3|! | curentă =. |. “PRODUCTII ANI IMALELOR. - “| vândârii, ZI... 

Lei. |P.L. Ph. 

+] Fasole verde eee. ocaoa | — [24 — 1 idem uscată . .„.. i «| suta ocal 36 |—| 1/32 Yasole b6be mari. n 45 |—| 2110 
12 Seminţiuri. ! 

Ghindă “Isuta oca[ 61 [20| 3 3 Colţane- „i “| n 20 60 120] 311 Colindru la rachi și "cofeturi “| ocaoa | — |[35—|2 jlenupere . ceh a 3 [20)— 7. “Muștari „1 2130) —6 “|Idemă făcută |. 13 26 Rapiţă semănată + “Isuta ocaj 58 |— 2136 -—  selbatică E 22 — 1] 4 Semînță de ini | . a 70 |—] 3/20 — de cânepă. . - 55 |—| 2:30 — de castraveți . ocaoa s 116 _— de arpagică DRE » "12 24 - — de câpă., Cai 36 |—| 1|32 „.— de marcă DR x 6 12 de flori de grădină . 7 25 |—| 1|10 Oscbite semințe de zarzavati a 12 94 i Seminţă de gogoşi de mătase, » 575 [20/28/31 
13 . Lemnărie. E î E 

? Beţe de cornă- -|suta buc. 18 |- 36 | Nuele. pentru garduri” [00 o» | 32-1—| 1]24 Cercuri pentru buți i «- ș. „[Suta .. | 28 120| 1|17 | Drugi de teii groși . e — a [13 ——l26 Park mari de stejari AR » [100 —| 5-— Idemii de gardit obli „| 33 [20| 1]27 "| Idem. despicaţi .. . a 57234]. : | Putini de stejari .. „|. bucata | 8! 41—l16 Haraci «de vii obli |, « +] suta, buc] 30 [20| 1J21 — despicați Ei “a D822 ala Catareuri de corăbii în Jungime' de 36 
“coți, grosimea de 7 palme, la lungime 
de 5 coți, numărați de la trunchi cu - CR IN A pluta de 4 bucâţi :. „bucata -1126 [20| 6/13 Catargele în lungime dc 32 coți, ro | “| simea de 5. palme. la 5 coți cu pluta] a Î | “de:5 bucâţi „n HOL l-— 352 Teoncheturi în lungime "de 58 coţi cu| 2.
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= : . , . . . 
S| - Materie acuatili și producțiunele lor. Modulii Preţul E | 
3 a “|. corentii| =-: „ “MATERIE VEGETALI vîndăriţ. | „e Lei PILE, 

pluta de 7 bucâţi. . ' a 38 1—[:'1|36 Raele de 22 coți cu pluta de 13 bucăţi. » 14 |-—[— 28 Raele fără măsură cu pluta de 26 buc] -: n. 5 |—|—I10 - Şiricură cu pluta de. 25 bucăţi 3 3 [20|—| 7 -. | Grindi de corăbii , 3 21 120].1| 3 idem ordinari de stejari şi. tufană de a 
2 stinjeni . . ENDRE MII 8 [20)—/17 Gringi de teii și fagi. : 2 -]204—| 5 Idem de stejari de 2 „le p- 15 |16—/31 Idem de 3 stj “ 3 -17 |104—|35 Idem de 3 !/, » 23 [20] 1| 7 Idem.de 7 stinj . i 67 114 3/15 Idem de 10 palme . ...., . n: 5 |20|-—|114 Idem de 20. ..,. Oa n 11 |——(22 Butuci de corabii . » 49 120] 2i19 Fuse de moră > 286 |—[14[12 Şiștori (măsele pentru. son | a: 2 Stilpi mari de porți . ' + «[perecheaj 75 |—i 3120 Idem mâna ? . ” > -50 |—] 2120 lemn ——3 , i 36 |—] 1|32 ȚIdem de stj. şi o palmă în “muchii „| bucata | 32 1-2] 1[24 Jdem de'2 DN PI IIA î. - 26 [--| 1412 Stilpi de 1 test . . as af perechia 4 12. [201 —l95 Tălpâe de stejarii de rânău 330| bucata | +5 [R0t—laa “-|Idem—de 4 stj - e m: 52 |-—] 2194 sălpițe de stejari de firăstău . „| 7 |20|—15 Idem de stejari cioplită p: 17 [20;—|35 „| Pângii. de mâră de. patru stinj A 53 126] 2127 Ghile saii grindi de bradă în lungime a pe de 16 coți cu plută de:28 bucăţi. n 0 12 1201—-[25 | Capriori de tufanii. de 4 "fe şi 5 stînj. p 02214 » » destin ., . n 10 —|—|29 » .* de bradii și tei de 3 stinj. - "3 |——|:6 idem de midlocii SR le » "2 1sj—!:5 -Țidem mai mică »-':]:1 ]20] 3/3 “| Laţi de teii și anini, plopi $ şi brad. suta buc. 70 |—[ 3120 idem ordinari Mia “45 |—] 2|10 "| Prăjini de teii și: aninii . beata 2 |25p—1:5 -] Martâci de teii: și stejaria : -19/a bucățil132 (—] 6194 : [Uluci de stejari. . . , „..-'1 28120] 1117 

Shgiaburi de. lemnii sai uluci . bucata, | 20 —[-V1[. idem 'de o stejarii de 2 1, stinj. , 2 |20l—[:5          
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5] Materie acuatili şi producţiunele lor. Modul |Preţalăl £ 
ph Da „_ Jeorentă| E MATERIE VEGETALĂ, vângăril. Z | Lei. |P.| L.! P. 

idem de trei stinj. .. ... bucata | 4 8 Furci de stejar. .., e. » „4 8 St. de stejarii pentru corăbil pină la6st.] 21 120| 1| 3 idem mal mici pină la 4 stin. 5 9 [20]—[19 idem de 2 stinj. x 0 10 idem mari de teii a. > 9 |20])—|19 idem mat mici de a 2 mână . . 2. 5 |20|—|11 idem dn teii și ulmi felurimi . 2 1 (30|—| 4 idem de anini mari . MR > 16 32 Scind de stejar pentru corăbil mai mici. x 6 19 idem de frasinii pînă la 3 stinj. și 1 pal. x 12 |- 24 idem de 2 stinj . .. x 9 120|—]19 idem de stejari pină la S palme . m 1-4 120)—9 idem pînă la 6 palme, , ,. , „ 3 6j.. Scinduri de bradi de Văleni și Rucă- 
„Li, sai mâna 1 (tabanuri) . .. . %, bucăţil156 |—| 7[32 idem de Câmpu-lingă mîna 2 ... a 130 |—| 6[20 Idem de brad de Focșani, mina 1 șia2|. 49 115| 2[19 Idem mai mici sai 'mina 3 4 și a 5 x „32 |—] 124 Idem de bradi de Focşani de rindi > 192 |—] y|24 Idem tinichele : . ... » 114 110| 5129 ldem dușumele de 2 17-a 2 st. >. bucata |. 9 18] . Idem de bradă de Moineşti. . -. :sută-buc.| 15 30 Schinduri de dușumele de 4 st. . bucata | 12 24 Şindrilă de bradă -jsută buc.| 25 |—| 1110 "|Siţă de bradu . DDD n 17 |20|—!39 "4 Sdraniți de bradă man. %9 » [23 1— 1[10 Duumai ... sută [327 |20]16|15 Sfeşnice de lemni . . bucata | 1 2 Furci pentru torsi . » 1 |36|—| 4 Fuse pentru tors . . „[sută buc.] 3 6 Linguri a. a 4 120)—] 9 ICovăţele , . , bucata | 2 lo0j—! 5 Albii mark a: Di x 14 28 Idem de .midlocii -. > 10. |20|—(21 Idem mici îi x 7 [25|—ll5 "| Copăiţe sai gobeţi de, salahori. .. i -2 120|—| 5 Luntrii mari. pentru năvâde .. . "m. 1310 |—]15]20 idem de midloci. . .., » 240 |—[12— idem pescăreşci .. „| . n 145 |— 7]10 idem mat mici... - 80 |— “ p 

|  
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5] Materie” acuatili şi producţiunele lor. Modulii Preţul A 

> MATERIE VEGETALE... | vicari |E0renti) E- 
.. 

4 ți 4 Pa tă £ [ z MA 0 ÎTaTPÎIE] | 
: Ş cs 3 Leimărie. 2 s|lszles 

Pl 2Zla 2 | 3 E SSE | 
Dâge de stejari. '2 | 21] 1 Isută buci 14 [25] - [29 idem... 331 |. 24 18 idem. 515 |1 i 45 —] 2/16 idem. 5.5] 1 » 67 20 3|l5 idem. . 6|6 |[2.- > 89 133| 4120 idem. '. , 7.1 '6!/| 2'/ » 70 —] 3120 idem... .:. | s|7 21/ » 85 |-l 4110 idem. . . . . . .[10.[8:[3:4| ” 1300 —N5|— dem de stejarii de 4 palme în lungime E și o palmă şi 2 degete în lăţime , CT 29 |-— 117 |Idem de 5 palme cu asemenea 'lătime |. - » 38 |—] 1136 Idem de la 8 pină.la 12 palme . . x 114 [20] 5/29 Nb. Dupe aceste 'dimensiuni (măsuri) se 

vorii preţui cu analogie, ori. ce dâge 
-de stejari se vorii esporta de alte di- mensii . Pa 

Funduri pentru buţii . mari .și boloboce| ... pentru unit. capătă. [1 Fund. 5 bol Bolobâce antaluri și barlice de. dâge| - . | rose cu vadra 'de 10.0ca, . vadra 2 1101—| 4 Buţii mari de 150 vedre bucata [150 —] 7|20 Idem de 100 vedre . e » : 1100 —[ 54 Jar căte peste aceste măsuri de Duţă se): i. ori esporia, se va culcula fiă-care va- |. 
dră câle par. 35. . , i - Butde de:50 vedre bucata | 50 |—| 2120 Idem de 40 . n 40 d 2l— dem de 32... „0:82 | 1lo4l dem de 20... » 20 — 1|— Idem de 15, A a 15 -30 Idem de 8 RER N S 6 - [Putini de stejari de 10 a 15:vedre - . » 11 |l5—o03 ldem de 16... ., RR » 11 |30|—(24 [dem mici pentru icre i. n 1: 2 Hirdae de stejiru de 15 vedre n 25 — 1110 Do i x 22 36] 1! 6 e... E 8 a. » 13 |—]—l26] e 6 ci » 6 [15|—13  
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S | : Haterie acuatili şi producţiunele lor. | -afogul |Preţulăi Z 
Di 2 Pa BI corentij 5 
x MATERIE VEGETALI | vindăril. 
zi Lei |P.|LAPI 

Idem de fagi ee vie bucata | 5|-l—l 
Vedre pentiu măsurată . — 1 |354— 
Doniţi (cofe). . PRE — 1 [20j— 
Gileată î.. i - 4 
Băi (fered.) de cele: darage cu cere. "de fer] . — 451-121 
Idem de stejari. ordinare . — 32 |—] 12 
Daniţi (damerii) — 3 p2U— 

-| Aripl- pentru m6ră . — “9 Nă|— 
Dihoniţi pentru păcură . — „1 [20— 

|Pioă 'de cireșii pentru pisat . |. 10 | 5-2 
Talere de lemni . - -[%/a bucăţi „17 |20|—[3 
Găteți ordinare . î perechea „d [801—[1 
Scuipâtori prâste .. .. si. bucata 4 |20j— 
Lopeţi delemnă ordinare... .... | — i |10— 

| Lopeţi sai visle de luntre . | — 2] 1 [20 — 
| Linguri mari ae eete + PPl; bucății 10 [20]—]2 
Idem MICĂ i — 3 5j— 
Mosoare . . . — 15 |—|—|30 
Tocuri de câse. .. e — 50 |—| 2120 
Code de câse , . . . . . . — ÎL16 |-—] 5]23 
Idem de topore ,.. . ....- — 37 1201 1|35 
Cobiliţe (coroiniîsle) — 20 |— 1|— 
Ulce gâle pentru. stupi . — [933 I18IL1|2Ţ 
„Plute “pentru: năvâde . | — 20. 9 H-—19 
Scârțe pentru câră. . „| perechiaj 7 [13|—|15 

| Căuşi cu c6de lungi sai scurte . -1/ bucății 66 |—j 3/12 
Tbrice cu liohianii “de lemnă ; bucata | 3 120— 7 
Hambare purtărețe - . — 30 1164 1121]: 

. MC. — 1] 5 ——10 
Lin de vic, mici... —- 422 204 1|:5 
Teascuri de vii . îi. — 90. |—i 4120 
Ploșci mici ordinare . -. a — 2 [20)—| 5 

Mese de lemni cu picere . ,. . —: 5 1854—12 
Idem rotunde a. — 35: 130| —|12 
Idem prâste . , — 4 |—-—] S 
Scaune de lemnii ordinare vipsite — 1 5 [——110 
Idem nevăpsite. . — 4-8 

- 1Idem ciobotăresci rotunde . , — 2 |—lla 
(! Scaune pentru dbii a — 2 „4 
"1 Uşi.de casă ordinare. | — 132 [20] 1|23 

Cercevele pentru o ferâstră d 25 j—t 1|10 
-] Scări ordinare de 2!'/, stinjeni ... .p  —. 5 PO—|1i    
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15] Materii acuatili şi producțiunele lor. Modul |Pretuli| & 
9 | — „__ curenti S 

“MATERII VEGETAL]. “| vîndării, 
Z _ La |PIL.|P. 

Scări ordinare de 4a5 st... .-: bucata | 9 18 
l6be cu râte ferecate — 10 |—[—_[20 
Tronuri mari (secritadă) — 6 |20]—|13 
Tronuri mici. — "4 12— 8 
Lădi de Brașovii: lucrate î în Ţări. . — 32 |—].1|24 
Lațuri” de lemnii . — p4l--le 
Coviţele sai racle cu capacă de mânt — 9 = 4 
Tocitori de. stejari mari .: | — 66 |—] 312 
Idem de midloci . — 40 |-—A 2— 
Idem mică . — 26 |—] 1j12ţ 
Copisteri de miglocii . — 6 |'5|—12 
Fluere masă, „avale: — 52 |—] 2124 
Idem mici. -1% bucății 24 |—] 1| 8 
Mângălăii (claebi) Coniplset” — 3 |—]— 6 

Răsbol cu stative de lemnit -Iperecheaţ 20 |— 1|— 
Suvelnițe sai suveici . "4 bucata | — [224—[1 
Virtelnițe saii Cirtelnițe .- | — 3 6 
Scripţii de răsboiă (stative) d — 1 [251—| 3 
Funii de teiii topită A de 10 stinjent „ «Îperecheal 12 [20—[25 
Idem de 25... , “bucata | . S |20i—(17 
ldem de 10 . : E — 4 6-2 
Funii de teii de 3 stânjeni | — 0495 —| 2130 
Idem s « 1.2 e: = Pr, bucății 24 —1| 8 
Idem mat mici scurte testeaoa de . — 2 |204—] 51 
Funii de teii netopitii: a e .[10 bucății 18 [351—198 
Ciubuce de dirmosin nelucrate -. 19, bucății 8 [201--[17 

-Idem lucrate ate — 5105 | 5110 
Idem mai prâste —..160'|—] 3|- 
idem de cireș nelucrate . . —:': 1128 |--] 6116 

| Căruţe de lemnii 4 lucrate, numite posta- ei 
liSne a. „| — * |1020)—[51|— 

Idem ordinare .| bucata: 1130 :|—] 6120 
Cară de rindii nefericate - — 1 85 |—ţ 4190 

| Căruţe mici. de duol boi a — 52 |—] 1120]. 
| Cotig6re cu 2 râte' DR — 28 |—| 1[16 

Căruţe numite nemţeşti fericate - : — 51260|—]163)— 
Osii pentru cară Tari - , — 313 1900— 7 
Rote de cari, a e —. 115 11180 
Râte de căruțe și de coliee aaa [2 bucății 16 |—]—|52 
Juguri pentru boi . a | — 4 209 

| Cercuri de hamutii la uni calii -: =: “| bucata 100. -|— 5|— 
1:.Şele de lemuiă ordinare . 1% bucăţi 3 [15]—| 7  
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S| Materie acuatili şi producțianele lor. | Moqul |Prețulil £ 

9 | — corentă| = - 
” MATERIE VEGETALĂ. vîndârii. Pe e. 
Z - - - LO |PILIP. 

Oişte pentru trăsură . a. bucata | 5 —i—I10] 
Căpăţini pentru râte ...... — | 16-a 
Lioci de căruțe și cară . | — 1150 |—[ 7]20 
Virteji pentru cară . 1% bucăți] 6 12 
Sânii de boi. a bucata | 22 [20] 1| 5 
Sinii fasonate bune . . .. , . — 126 [—] 612 
Sinii de unii calii ordinare.. . . 3 |—]—16 
Spiţe pentru râte . , 9/0 Dueăți 35 |20] 131 
Obegi de rote (ciocane) | bucata | — |[38$|—| 2 
Coşiuri de: căruţe. . i 25 |—| 110 
Ulube sai hulube prâste de “căruțe . „|perechia [ 2 1201—| 5 
Coșiuri: de nuele împletite . bucata | 6 [13|—|13 

« « - de miqloci . . .[ ..— 4 |20)—| 9 
Pariere mari albe . e — 6 |—|—12 
dem de midlocă | — 3 |—l-—6 
Ițe pentru răsboii., . . .[perechia| 4 S 
Gardirope de nucii lustruite bucata. [250 |—[14|— 
a a de frasină - | — 215 |— 110[30 

e « de cireși şi teiit . „|  — [148 |—i 7[16 
Scrină de aninii lustruită , — 4120 |—] 6— 
Scrinii de nuci bucata [252 |—[192124 

-[Idem de frasinii | — [200 [—[10|— 
Idem de cireșii și teii . —- H110 1—[ 5120 
Masă de nucii lustruită . | . — 15 |—] 5130 
Idem de frasinii cireși şi teii... | — 45 |—] 210]. 
Scaune de nucii şi frasini, lustruite | — 25 120].1110 
Idem de cireșii şi teii . a — 13 120|—-27 

!Scuipători cu lustru .!. — 9 |—|—|18 
Paturi cu lustru — Hals 

Lucruri vegetale. 

-Catranit “ ocaoa 1 [20|—| 3] 
Rășină a. — 1 [154—| 3 

„ Spegiă medicale. 

Ismă verde . — -L0—! 1 
Idem uscată . cc. — 4 [20]—| 9 
Gindaci verdi, (arta) a = 24 —|1| 8 

Diferite obiecte vegetali 

„|Brou (boia) roşie de rădăcini de iarbă. | — 1 |20|—| 3 
Capriţă arsă eee eee es ef of0oca [31 [25] 1|23    
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: . 3 sl S - Modul |Preţuli| £ 

| DIFERITELE OBIECTE VEGETALE. „us eorentiil | . vingării. z ui Lei |P.ȘL.|P. 

Lemnii galbenă. , ocaoa. î — [20])—| 1 
Pațachină numită canarii . % oca. [585 |—[29/10 
Idem ordinară . o... , 175 |—] 8130 
Scumpie pământenâscă . .... -» 60 |—] 3— IŞofranu î .-. ocaoa. | 49 [20] 219 
Tutună cc... 9% oca: [140 |—j 7|— „Iască pentru ciubuc ...-. ocaoa. | 13 [201—| 2 
ldem de candelă . . . d. 1 |—-—2 

"Trestii stuhu, A -10/9 snopi] 12 |20|—125 
Finii cu caru ordinari . caru 31- 120] 1123 
Idemii de măsură . ae el cau 163 |—l316 Rîngă pentru tabaci (mugurii) la dubit. 9% oca | 75:|—| 3:30 Tei topită cc. 9/9 0ca1300 |—H15|— 
Idem netopită . *1%9%/o0 . ocal 45 |—| 2110 
Papură. „| . Pa 1%, snop | 27 [20] 1|15 
In topită i, ocaoa. 3 |- 6 Cinepă i. a 2 [184—| 5|. 

Diferite obiecte minerală, | | 
Pământii roșu pentru văpsită .. . ocaoa | -1 [117|—3 
Varii de-totă felului . . *P0/09 oca.| 95 |—] 4130 
Smolă . ,.... ocaoa | 2|—|—[4 
Păcură .. vadra | 13 [20]—[27 

„| Puci6să “ oca0a | 5 |—]—|10]. 
Silitră . . 11 |——22]. 
Aramă vechiă nelucrată, . , S 1—1—116 
Chihlibarit bucăţi mari nelucratii” -. bucata [600 |—[30|— “[Imamele de chihlibară mari curate. > 448 |13]22)16 

“[ldem în greutate de 20 dramuri . ».: 1200 —[10— Idem a doa calitate . PR . 100 |—ţ 5— Idem care bate în galbeni | |. 2. [110 1—[ 5120 
Idem composițiuni de prafit ca 40 âr..| dramu 5.1—]—110 idem bucăți mari nelucratii ocaoa 1640 |—[39]|— Idem bucăți mici idem . > [126 |—[ 612 „Fabricațiuni. | | - Crupăril. 
Arpăcaşi |. . -1 ocaoa' | 2 [10|— Bulgură de grâu, , . » 1 |—l— 

|Grişă (erisă) . ». "1 130]-—. Crupi-de grâii sai de hrişcă. - . » 1 |20|— Crupii de orză . . îm  .. » "a [26]— 
Păsati cc, » i |=[—       Po
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a REGULAMENT 
sub titlu de proiectii pentru regulata liberare a pensiunilor!) 

Art. 1. Ministrul Financelorii, printr'o comisiune ce va nu- mi va proceda la revisuirea titlurilor tutulorii pensionarilorii- şi în virtutea, justificăriloră ce, vori produce dupe disposiţiunile legii res-! pective % va înscrie în „Condica datoriei publice (modelii Nr. 1) * dupe rândulă alfabeticii,  dândii apoi la fiă-care ună certificati de înscriere (modelă Nr. 2), i Se „+ Art. 2. Pensiunile se. vorii. plăti. de tesaurii pe trimestru la 10 ale lunii a 3-a a trizaestrului dupe șirulii următorii: „» Seria L. Pensionarii de la lit. A, B, C, D, și E, de la 10 pî- Dă la 15 aie lunii a 3-a a trimestrului . „Seria IL Pensionarii de la lit, F,.G, H, 1, şi J, de la 15 pi- nă la 20 idem. .. ÎI Sa . Seria III Pensionarii de la lii. L, M,.N, O, și P, de la 20 pînă la 25 ale lunil a 3-a.a trimoștrului, . | 
". Seria IV. Pensionarii de la lit. R, S, TU, V,X, și Z, de la - 25 pină la 30 ale lunii a. 3-a a trimestrulu. | | | „iu Art. 8. Pensionarii voriă fi plătiți la termenele arătate la arti- colulii precedenti chiar în loculă unde suntii domiciliați. Pentru acestii sfirșiti, Ministrul Financeloră va face a se înscrie în con- dici particulare (modeli Nr. 3) pensionarii dupe catigoria locuinți lorii, care să se dea în păstrarea, fiă-căruia casierii respectivă. + Art, 4. Casierulii centrali în Bucuresci şi casierii generali în districte vorii piăti pensiunile înscrise, pină la concurenţa, sumei or-. « donate de Ministru Financelorii, în priimirea celui ce, le va, înfățișa. certificatului, de înscriere prescrisă la art. 1-și unii certificat de viă- ță, adeverită dupe regulă (model No. 4) în..care vor lua, dovada, de r&spunderea banilorii, - + 

„Art. d Certificatele de vicţă, urmândii a se repeta pe fiă-ca- | re trimestru, ele se voriă procura pensionarilorii tipărite” de către Ministrul, Financelorii la vreme astii-felii, ca, să le pâtă adeveni de autoritățile competinte pină la termenulii fcsată de plată. | „» Art. 6. Pensionarii ale cărora drepturi se vori stinge, prin în- cetare din. viţă, sau alte împrejurări legali, se vori sterge din con-. : dica datoriei publice, făcându-se în rubrica respectivă. cuvenita ob- Servare. . Ș DIC - Art. 7. Disposiţiunile de mai sui suntii aplicabile și la in- demnisațiunii şi compensațiuni de scutelnici. - 
Art. 8. Pentru ceea ce privesce adjutârele de milă ce se plă-. . tesci din casa Statului, „se vorii lua, disposiţiuni,. de'a se înlesni | desfacerea la timpi a celori în drepti, pe câtii regulile de comp- tabilitate o vorii permite. E - i 

cc. i 
: 

"1) Sancţionatii prin decretulă cu. Nr, 15, din anulă 1861,
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” Godelă No. 2.) 

      

PRINCIPATELE-UNITE,. 
- România; 

CERTIFICAT DE INSCRIERE. 

Ordonanţă. 
1561. ăi . 

” Datorie publică. 

Serviciulii pensiunilor, 
Suma pe trimestru lei 
Scăderea de 5%, .» 

Sa Sub-semnatul Ministrul Financelor. încredințez Că D-nu. mese, see eneneseareaneese nana nae e naee nasa „„.este. înscris. în condica dătoriei pu- blice în virtutea legi! pronuncată: la...... nene eee assaase pentru o mms eseu monzaanenezannennaneezaneneneai CE TE, ce se plătesce- de la, epoca promulgârii .legci, pe fiă-care trimestru la 10 ale acelei d'a 3-a lună a trimestrulul, ” 
Ministru Financelorii îi NE a | 

Şeful seeţiunei comptabilități 

0 DATA PLĂȚI 
  

Trimostrulă Trimestrulit rimesteulă | Trimestrulă Anul. |. de . "de des ide - Ianuarie. „Aprilie, Iulie. - Octomvrie, 
  1861 

1802 , 

1863 

1864 

1865 

1866 

..1867 

"1868 

"1869 

= 
1972. 

1873 _ 
1874 - E | 
1875 
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„Glodelă No, 4.) | 

CERTIFICATĂ DE VIEȚĂ, | 
- (nespus la timbru), 

  

Ordonanţă. 

| 1861. 

Serviciulii pensiuniloriă. 

  

g. 
Subii-semnatulii.... nea deputati 

ali mahalalei..... nenea eeeee Oraşul... 
masennnnaineata CISUTICLUII saca e eeeeeaeeneeee ÎNCTE= 

aie CINț6Stă CĂ Donueeccoea e seneeecesaze DĂSCULII În. 
anii CĂSETICEUT ee nea ace eeaee esaceee ase: Aula 
o ceemaeese CUP actulii..... ce ni a înfățișat traiesce 

- presentânduse astă-di la mine în pers6nă. 
Se legalisăză îs- n puterea, câria am dat acestii actii pe 2 călitara depuţa- „N i o. . „+ Aula de mine. CATe li a subscrisii și numit......... împreu= 

nă cu mine...,. ... 
Dati încceeceeee i oaeee ÎNeeeocaeeaeeaee ANUl 

una mie optii sute şâse-dleci și... eeeeee 
  

Districtului. Cuitanţă de plata trimestrului de... 180... 

  

Natura 
pensiu- 

nei. 
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care suprimă drepturile d'asupra esportaţiuni ce se prelevau' 
de către vămile din stînga Milcovului, dela productele brute, 

- manefacturale ca şi de la.vite!), a 

Art. 1. Drepturile de esportaţiune ce se prelevaii de câtre vâmi- 
lepârții- Romăniei de peste Milcovă- asupra productelorii atâtii brute 
câtă și manufacturale ale 'Țârei. precum şi vitelerii de orl-ce soii, 
se suprimii, comformii votului Camerei 'Țerei-Romănesci din 11 de- 
cembre. . Ş a a 

Art. 2. T6te obiectele prevădute la art. 1 se vorit esporta 
numai prin biurourile vamale recunoscute. : , - a 

Atr. 3. Unitregulamentii de administațiune va statornici modulii 
constatării a tutulori obiectelori și vitelorii ce se vorii .esporta. 

- Art, 4. Tâte disposiţiunile contrarii acestei legi, suntu şi ră- 
mânii abrogate. ” Si 

„LEGE - 

pentru îndatoririle contribuabililor şi drepturile : împlinitorilor 
” înainte de urmărire?). . 

PÂRTEA ?. 

Art. 1. Contribuţiunile directe. se -plătescii pe trimestru, în; cur- 
sul celei d'ințeiii luni, din fiă-care trimestru. 

„Art. 2. În „cas de morte, revolnicie, faliment și închisâre, tri- 
- mestru în care se ivesce .casul, se plătesce ; din averea: contribua- 

bilului, înainte de ori ce altă datorie, cu care ar fi împovărată a- 
verea datornicului: e e eee | o 

„Art, 8: Când un cotribuabil. plecând fără scirea Consiliului, 
comunal, va lipsi de la locuința sa, în termen de olună fără să fi în- 
deplinit datoriile sale fiscale:pe trimestrul în care a plecat, Con- 
siliul. local va, însciința îndată dosirea,. predând şi act de consta- 
tare pentru acâsta câtre sub-prefectul local, ca ŞI sub-prefectul să. 

„se refere la Prefect, și acesta la Ministeriul Finangelor, spre a do- 
bîndi deslegare pentru scăderea fugarului din No. contribuabililor. 
— La improtivă urmare, Consiliul comunal local va, fi supus uplă- 

„ti contribuțiunea fugarului pe tot timpul pînă la dovedirea lui. - 
Art. 4. Consiliul comunal ce va priimi.pe contribuabilul din 

nuoii venit, fără, a. însciința îndată sub-prefecturei „locale, va fi su- 
pus, pentru „tăcerea, ce va piistra în cursul unui trimestru, a plăti: 

') Sancţionată prin decretulă cu No. 121, din anulă 1862. o i 
1) Sancţionată” prin dcergtul cu No, 252, din anul 1862,
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contribuțiunea lui pe acel trimestru; daca tăcerea, se va păstra în cursul a două trimestre, va plăti contribuţiunea îndouită, și așa, mai departe pînă la 4 trimestre (împătrite).. . i 1. „Penalitatea prevădută, la Acest art. se va aplica şi asupra, ori, căria pers6ne care nefiind în radia sâtului, sai locuind prin oraşe, : va găsdui mai mult de o lună pe un asemenea contribuabil, fără a însciința pe. autoritate. e a Ma Art. 5. Numai împlinitori (agenţi fiscului) aii dreptul astrân= se şi urmări contribuțiunile. ciitre Stat și qecimele comunale saii municipale învoite prin legile de finance. i a At 6, Împlinitori nu potii cere vre o sumă de Ia. contribua= bili, afară de. acelea ce sunti legiuite și indicate prin tarifele Mi- nisteriului de Finange, publicate mai "nainte de începerea fiă-căru- ia semestru, o og a ” Art. 7. Tesaurul pulbic are privilegiul înainte de ori-ce- da- torie. particolară a fi plătit pentru veniturile fiscale, precum. ur- m6ză: E m | I. Din cereale, râde, băuturile, chirii saii ori-ce alte. venituri ale datornicului;—din imobile, ori unde se va. afa aceste “imo- bile, | . "IL Din mobile și ori ce alte efecte şi obiecte ale datorului, ori unde sc vorii găsi. — Jar pentru acele provenite din alte veni- tut ale Statului, şi din imobile. a 
„Art. S., Suntă escluse de măsura poprirei: ! E a.) Paturile și îmbrăcămintea, necesaric ' datorului și familiei sale. . „b.) Doui trăgători de muncă, 0 vacă cu lapte sait” patru capre sai șese oi, saii doui rimători, dupe alegerea datorului, din preu- nă cu nutrețul trebuincios, pentru două luni, precum asemenea Şi semințele trebuinci6se pentru arătura. sa. a _€;) Caru saii căruța, Saca, plug saii alte asemenea trăsură de mun- că saii de transport. a. i 

d.) Cărţile trebuinci6se unui comerciant, industriaș, artist, pro- fesor, și alte pînă la “concurența, de 30 galb. dupe alegerea dato-. rului, - - , ARE e.) Mașinele și tot felul de unelte și instrumente trebuincidse la, învățătura practică, sait: esersițiul sciințelor, artelor pină - la „Val6-. rea de 50 galbeni, dupe alegerea datorului, 6ră pentru alt meşte=: șug sai” îndeletnicire, pină la concurența de 20 galb. dupe alege rea, datorului, - E , - ”s) Echipementele militarilorii,' dupe gradul fie-căruia. 
„%) Stupi cu miere, gândaci de mătase, îrunde de dudi pe tim- pul crescerei lor, spre a nu se întrerumpe îmulțirea lor. , 

Art. 9, Proprietari de imobile, daca nu vor locui în proprie- tate, va fi datori -a delega datoriele. fiscale prin arendași saii chi- 
riaşi. PIE E NE Art. 10. Arendași și chiriași suntă datori a popri la sinele și
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a plăti impositele ce va datora proprietatea, căci în: cas contrariu vor fi, urmăriți ca şi -contribuabilul chiar, | o Art. 11. Chiriași sai arendași mai nainte de a eși din închi- rierea casei, prăvăliei, moșiei, pădurei, moră, baltă. herăstrae şi altele, va fi dator cu o lună înainte de: strămutare a declara Pre. fecturei saii sub prefecturei locale: satul, tirgul, - orașul, şi mah. unde otărasce nuoiia aședare. - Nu se va pute rădica, pină nu va. plăti sumele ce va datora către fics de ori-ce natură, pînă la trimestrul inclusiv în care se. . face strămutarea. i | E La contra urmare, chieltuiclile ee se vor -face cu urmărirea, şi cari se vor socoti din diiia de.când a părăsit vechiul domiciliu, Yor privi în povara sa.. e ! a 
Art. 12. Împlinitorul care în “curs, de un trimestru nu va ce- re contribaţiunea, de la veri unul din contribuabili înscriși în regis- trele sale, și :nu va întrebuința tâte midl6cele prescrise de lege, va rămânea singur r&spundător către fise. . e Art. 13. Măsurile privitore la strângerea ' contribuțiunilor saii ori-cari alte venituri ale Statului, și urmăririle cari isvorăsci din acâstă, împlinire, suntii de resortul (căderea) autorităților adminis- trative, a Da 

Urmăriri. | 

„Art 14. Contribuabilul, care ru va răfui. datoria sa fiscală de ori-ce natură ar fi, în cursul celei d'ăntlii lună, a fie-căruia tri- mestru chiar la locul împlinitorului prin oraşe, iară prin sate la casa de sfat a comunei, saii la casierul de plasă, este supus casu- lui de urmărire. ! i | Art. 15. Antreprenorul de arendi de moșii, de păduri, de poduri, domenuri, șanalui, saii ori-ce altă întreprindere a Statului, dacă nu va “văfui datoria sa în. termenile ficsate prin contract de arenduire sait închiriere, este aseminea supus casului de urmărire, - | Art. 16. Împlinitorul nu, pte începe urmărirea de cât dupe ce va prevesti pe dator printu”o însciințare înscrisă dupe formele imprimate ce se vor da de la Ministeriul de Finange. Ac6stă, vestire se va lipi pe ușa de intrare a casei datorului, „care în termen de dece dile va fi dator a rifui datoria ce secere, . iară dacă impositul este pentru imobile, însciințarea se vă lipi pe ușa casei chiriașului saii arendașului, ' Ii î Art, 17. Vestirea în scris de: care se vorbesce în art. 16 va fi gratuită. adică fără vre o chieltuială în povara datorului, 

PARTEAIL - -. : 

„ Mâglăcele și gradele de urmărire, 

Art. 18. Gradele de urmărire suntii cele ce urmeză: , Grad. — Prin ordonanță în scris care prevestesce pe dator,
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. . , . 

ca în dece dile de nu va plăti datoria sa, vor fi poprite 'şi: secu- estrate mobile și. obiectele de ori-ce natură şi chiar bunurile sale 
de imobile. : | . DE 
IL Grad. — Prin catagrafisire în termen de dece dile a mobilelor 
Și ori ce alțe etecte și obiecte de-preţ analog cu datoria Și. pro-= 
piirea lor (secuestru) sub pecetie; aședendu-se tâte acestea într'una 
Sai mal multe camere, cari se vor închide şi sigila, — din acel 
moment, proprietarul lor rămâne depositariu. 

_La cas dea cuteza să strice peceţile puse de Agenți fiscului, 
adică de prefectul saii comisarul finangial, saii casierul general, sai 
sub prefectul ori casierul de plasă, sait va sparge ușile sai feres- 
trele, 'ori va înstrăina din obiectele poprite, procurorul Tribuna- 

“lului local îl va urmări conform legilor penale. : - 
“IUL. Grad.. — Prin vendarea obiectelor sai cerealelor, ori imo- 

bilelor și altele arătate Ja, art. 7. de către agenți fiscului, citați în 
alinia Il-a de mai sus prin licitaţiune, dupe dece gile de la cata- 
grafisire şi proprire, iară pentru imobile dupe articolul 25 de mai 
JOS. : . 

. " . . . 

Art. 19. —- Faptul prevădut la alinia Il-a și a Ill-a de mai: 
sus de sub art, 18, se va esecuta dupe închierea de proces verbal, 
de către una din persânele acolo arătate cu doui martori asistenţi; 

„dupe. dobîndirea autorisațiunilor învoite prin art. 24 și 25. —- Pro- 
cesul verbal odată încheiat, se va publica înainte de aprobare în 
ocolul plăși târgulai sai orașiului unde este a se face vândarea. 

Art. 20 — Gradele de urmărire prescrise în art. 18 de mai 
sus, se va aplica în termenile acolo prescrise pînă la achitarea da- 
toriei. SE a | „Art, 21. — Chieltuietile făcute pentru urmărire, de către a- genţi fiscului şi care se arată în tarifa de la art, 22, nu vor pro- 
duce vre un venit pentru casa statului. — El nu 'represintă; de cât 
indemnisarea chieltuelilor de urmărire. | e 
„Aceste chieltuieli se vor plăti “îndată, de către , contribuabilul 
întărgietor, O o o 

Împlinitorul va, da cuitanță imprimată din registrul cu matcă 
"(A souche). Fa ia 

Art. 22. — Tarifa acestor chieltuieli este. următârea: 
1 leii pe di pentru urmărire prin ordonanță îndatoritâre (vedi 

alinia A-ii de sub art. 18) i ME 
„2 Iei pe di pentru urmărire prin poprire (Secuestru) a obi- 
ectelor citate. la art. 7 (vedi elinia 2-a de la art 18), 
„„2lel pe di pentru vândarea aceloraşi obiecte (vegi alinia 3-ea 
de la art. 18.) a 

Art. 23. — Administratori saii superiori aședimintelor publice 
„Şi de bine-fecere, daca nu vor răfui datoriele către Stat, impuse 
"asupra proprietăţilor. imobile de ori-ce natură, vor fi urmăriți du- pe ari. 18. | | | 

„_ Ordonanţa ânst prevestitâre pentru poprire şi asigurarea da- 
torielor fiscale în veniturile, obiectele “ sat imobilele .ce asemenea
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pers6ne administrâză se va libera de prefectul local, dupe “un re- 
ferat al sub-prefectului, sait .coimisar financial, oră casier de plasă. : 

Ant. 24. — Vândarea: obiectelor, cereale şi alte asemenea 
mișcătâre, se face prin autorisaţiunea prefectnlui, daca datoria im- 
positului derivă din contribuțiunea personală, tacsa de poduri şi ș0- 
sele şi tacsa de patentă: iar dacu derivă din cotracte de arendu- 
ire, vendarea nu se pote face, de cât dupe autorisațiunea Ministe- 
riului de Finance, urmată dupe referatul Prefectului. 

Art. 25, — Vendarea imobilelelor de ori-ce natură ale dato- 
„ului saii ale garantului stii, pentru despăgubirea fiscului, nu seva 
pute face, de cât cu autorisațiunea -Ministeriului de Finance, pe ba- 
sa unei închieri a Consilului de Ministri, prin midlocirea 'Tribun, 
compcetinte în termen de duoă luni fics, și fără urmare de jude- 
cată. . - 

Ant. 26. — -Daca obiectele supuse vângări vor fi mobile, saii . 
alte asemenea efecte, vândarea se pte face chiar la localul unde: 
ele se găsescii, iară, de vor fn cereale sai alte producte, vândarea - : 
se va face în piețile saii târgurile cele mai apropiate dupe probele 
ce se vor presinta. Ca 

Art, 27. — Agentul fiscului, care esecută v&udarea, este po- 
prit a -cumpăra vre unul din obiectele mișcătâre sai nemișciitore 
otărite pentru vândare, sub-pedepsă de a fi supus la amendă de 
împătrit preții. : 

„___ „Art 28 — Agentul fisculul iscălesce actul de licitaţiune chiar 
în faca locului, priimesce toți bani produși din vendarea, obiecte- 

“lor secuestrate, potrivit aliniei 2-a de la art. 1£, popresce sumele 
ce are să-plătescă datorul, atât către fise, cât şi subtitlu de chiel- 
tueli de urmărire, şi dă cuitanță din registrul d soucke, în mâna 
datorului, iară restul banilor se va da proprietarului dator. — A- 
cesta iscălesce în actul de licitațiune, constatând operațiunea lici- 
taţiuni și resultatul ci. La cas de opunere, agentul fiscului, ia dout 
martori din amatori presenți și constată opunerea. a 

Art, 29. Măsurile de urmărire suntii aplicabile asupra. contri- 
buabilulut saii garantului ce înfăciș6ză solvabilitate, 

Art. 30. Insolvabilitatea datorului sait a garantului sâii se con- 
stată dupe.ce se csercită urmăririle prescrise a alinia I-iti şi Il-a 
de sub art. 18. Acâstă constatare în oraşe și târguri se face de 
comisarul financial, sai unde nu esistă comisar, de sub-prefectul 
local, însogit de doui martori dintre vecini, pers6ne onorabile și un 
preot, prin proces-verbal. — Acest proces-verbal, trebue a fi în-. 
credințat de sub-prefect priri sate, târguri și oraşe; iară acolo un- 
de esisti comisari financial, legalisarea se face de Comisar chiar.!" 

Art. 31. Împlinitori strângând acele procese-verbale vor jus- 
tifica pe fii-care trimestru imposibilitatea de. a împlini datoria fis- 
cală, înaintea Casierulut de plasă sati înaintea Casierulut general, 
şi acesta înaintea Ministeriului de Finance care va autorisa răfui- 
Tea unor asemenea contribuțiuni din sumele alocate în budget pen: 
tru asemenea sfirșitii (de non valeur) Din momentul ce se va 'con-
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atata insolvabilitatea implinitorul nu va esercita nici o altă m&su- ră asupra: întărdietorului contribuabil, a a „.. Art, 82, Ori-ce disposițiune legiuitâre, contrarie presentei legi Suntă și vor fi aprogate (desfiinţate) . 
> 

  

REGULAMENTE 
asupra Împlinirei şi urmăririlor în materii de contribuţii direc- ae te şi alte venituri. ale Statului.) ” 

PARTEA 1, 
4 

„+ Despre îndatoririle contribuabililor şi drepturile împlinitorilor. 
At 281. Contribuțiile directe se plătescii pe trimestru, în cursul .celei d'ăntâiii luni a. fic-căruia trimestru. - | $ II. Arendile de moșii, de poduri, de păduri, de domenuri şi ori-ce alte întreprinderi ale Statului, se plătesei la termenile pres- crise prin contractul de arenduiri Sai închirieri, Aceste termene se vor Încunosciința, Agenţilor fiscală de că- tre Ministru Finanţelor (Art 1 din lege). 

. Art. 3. Contribuţiunile arătate la Art. 1, ş 1. și 2, nu se vor putea strînge și urmări, de cât de către un Agent recunoscut. de. Ministerul de Finanţe (vei Art. 5 din lege) i Art. 4: Împlinitorii nu potii cere v"o sumă: de la contribua- bilil,- afară de acelea ce sunt legiuite și: arătate prin tarifele Mi- nisterului de Finanţe, publicate may nainte de începerea fie-căruia trimestru; precum și acelea care vor fi imposate de Comune Și au- torisate de Guvennii, (edi Art. 6 din lege.) a Art. 5. ŞI La întimplare de inârte, nevolnicie, faliment, în- chis6re, dosire, încetare de comertii sai industrie, trimestrul în care “se ivește casul de asemenea natură, se plătește din averea con- tribuabilului înainte de 'ori-ce altă datori cu care ar fi împovărată averea datorului. (Art. 2 din lege). a -ŞIL În calur”” de morte, de arestare, și faliment, impositile Se Vor cere mai ăntâiii de Ja casa datorului, și când acâsta ar re- fusa, atunci se va proceda la împlinirea prin urmărire după Tegu- lile prescrise la Art. 29 de mai jos. d „. Art. 6, Contribuabilul care 'ar lipsi mat mult timp de la casa, lui pentru felurite interese casnice, este : îndatoraţ ași achita mai ăntâiă datoriile fiscale. și comunale Pentru: timpul ce va lipsi, și a lua chitanță tipărită din registru cu matcâ, pe care 0 va purta la dinsu oră unde ar merge, spre a justifica, refuirea, datoriilor sale înaintea ori-căril autorități saii Agent fiscal, ce. ar cere -asemenea chitanță, . | a e 1), Sancțooată priza decretul cu Nr. 667, din anulă 162, 

me
re
 
me
 

e
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"AV. 7. $ L Contribuabilul de ori-ce catigorie ar fi, voind să'şi 
strămute domiciliul în altă. parte, este îndatorat a încunosciința for- 
mal Prefectului, sai Sub-Prefectului, sati Comisarului Finanţial, cu 
o lună înainte de strămutare, locul unde voiește a se statornici,ne- 
“putînd părăsi vechiul domiciliii pînă nu va achita contribuțiunile 
pînă, la trimestru inclusiv în care se va face strămutarea. „Aseme- 

nea, îndatorire ait și arendașii, saii chiriași. | 
Ş II. La contra urmare, chieltuelile ce se vor.face cu urmă- 

rirea şi care se vor socoti din diăa când contribuabilul a părăsit 
domiciliul, vor privi în povara lui. Ia 
8 IIL. Prefectul, sait sub-Prefectul, saii Comisarul finanțial, nu 

vor putea autorisa - strămutarea de la un loc la altul a contribua- 
bilului înscris în rol, de cât dupe împlinirea condiţiilor de mai sus 
sub pedâpsă de a plăti contribuţiile individului strămutat pină la 
finele anului în care se face strămutarea. (Disposiţiile arătate în $ 
| de mat sus se raportă la Axt, il din lege). 

Art. 8. Când nu: contuibuabil va pleca fără ştirea autorității 
arătată la Art 6, $ 3 de mai sus, sait va lipsi de la locuința sa 

în termen de o luni fără să fi achitat contribuţiile: pe trimestru în 
care a plecat, Consiliul comunal prin sate și împlinitorii în orașe, 
vor încheia act de constatare pentru acesta, şi în puterea, lul voce 
cere deslegare pentru scăderea acelui individ din numărul contri- 
buabililor. La împotrivă urmare Consiliul comunal va fi supus a plă- 
ti contribuţia fugarului pe tot timpul ce va trece până la forma- 

rea nuoilor roluri (Art. 3 din lege). “ | - 

| Art. 9. Ş 1. Consiliul comunal care” va priimi pe contribua- 

bilul din noii venit fără să dea de ştire îndată împlinitorului, va, 

fi supus pentru tăcerea ce va păstra în cursul unui trimestru, a 

plăti contribuţia lui pe acel trimestru, daca tăcerea se va păstra 

în cursul a două trimestre, va plăti contribuția îndoită, și așa mal 

departe pînă la 4 trimestre. | a 
“Ş II. Penalitatea prevădută prin Articolul precedent. se va 

aplica și asupra ori-căruia pers6ne care, nefiiud în vadia statului 
saii locuind prin oraşe, va gădldui mai mult deo lună pe a: aseme- 

nea, contribuabil fără a însciința pe autoritatea, locală. (vei Art. 
4 din lege). . Di Da 

Art. 10. Administratorii sait superiorii aședămintelor publice 
şi de bine facere, daca nu vor refui datoriile fiscale impuse asu- 
pra proprietăților imobile de ori ce natură, vor fi. urmăriți ca şi - 

“cet-l-alți contribuabili. (Art. 23 din lege). 
i Art. 11. Contribuabilii cari se credit asupriți cu contribuţiile 
ce li se ceri, vor putea reclama, prin Sub-prefetură, saii Comisarul 
financial îndreptare în termen de trei luni de la publicaţea roluri- 

lor. — Acâsta ânsă nu! pâte scuti de îndatorirea de a respunde 
„ contribuțiile. — Dovedindu-se adevărate arătările lor, contribuțiu- 
nile ce vor respunde mai mult se vor ținea în s6mă în trimestrul |. 

următor. . o : - 
„Art. 12. $ 1. Tarifele se publică prin Monitor și prin afișe, 

x
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ânsă prin sate afişele se lipesc pe ușa casei de Sfat, iar în Orașe, pe-a răspîntii și la intrarea bisericii a o __Ş. IL: Data dilei când se lipescii acele tarife, se „adeverâză chiâr cu condeiul şi semnătura, Perceptorului local Ia „. $. ÎL. De la acea di.se începe luna 1-iăa trimestrului de ca- re se vorbesce în Art. 14 al legi de urmărire, | „+ Art, 18. Numărul total al coutribuabilor de tâte catigoriile ce remân buni de plată în fi-care trimestru și în fi-care Comună și Pircălăbie, se va publica prin afișe lipite la acele locuri însemnate în Art. 12 de mai sus. | | Art. 14. $. L În tâtă curgerea luni 1 a fi-cărua trimestru, despre care se vorbesce la $ 2 şi 3-de sub Art. 12 de mar sus, împlinitorul este obligat prin sate a stărui la casa de Sfat, iar “prin orașe la Biuroul de percepţie: spre a priimi contribuţiile 'de Ja diferiții contribuabili înscriși în rolul comunii sai Părcălabil. $. Il. Ac6stă, obligație nu slăbeste întru nimic îndatorirea îrn- “plinitorului de a merge din 10 în 10 dile la Casiesul particolar de - plasă pentru vărsarea sumelor adunate din contribuţii. „Art. 15. $. L. În minutul priimiri banilor de la contribuabil," împlinitorul este dator a înscrie în condica de chitanți în col6nele respective, uumele plătitorului, locuinţa lui, No. rolului unde este înscris, trimestru saii cîştu pentru care face plata, suma, priimită dupe categoria contribuții și data priimiri banilor, . „8. IL. Dupe acâstă înregistrare tae tot din acâstă condică, în presenţa platitorului, chitanța din facă cu aceleaşi însemnări pres- crise la $. 1. de .sub. acest Art , şi iscălindu-o o dă vărsătorului, (Art. 84 din ordonanța Domnescă de la Noemvriii 1860.) „_$. IIL Numai asemenea chitanță constitue pentru cotribuabil” un drept de descărcare, - 
Art. 16. Dupe espirarea termenălut de o lună arătată în Art, 1], $ 2 și 3, împlinitorul începe urmărirea prescrisă de Art 18 din lege. | A Art. 17. Împlinitori impositelor se- vor adresa cu blindeţe că- tre debitori ca să nu. provâce protestaţii saii alte necuviinţe. Art. 18 $ 1. Împlinitorii nu vor putea priimi impositele de cât în monedile, și cursul aprobat de Ministerul finangelor. . "$. IL Monedile găurite sati Șterse vor fi. refuzate. — Cele falşe . se vor tăia în două încredinţânduse proprietarilor. „_ $- IIL Monedile în aramă nu se vor priimi de cât pină la va- loarea (prțului) unui sfanție. i Art. 19. Împlinitorul care în cursnl unul trimestru nu va ce- re contribuţia, de ia vre unul din contribuabili înscriși în registre- le sale şi nu va întrebuința tâte miglâcele de urmărire. prescrise de lege, va remânea singur respundător către fiscii. (Art. 12 Legea Urmăririi.) 

„Art. 20 Când vre un împlinitor s'ar. dovedi că a împlinit de la contriauabili sume mat mari de cât cele legiuite, va Â scos Și dat judecăți ca abusator de bani publici, conform legi penale. 

a
 a
e
 
aa
a
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| Aa PARTEA II. a Ş 
Despre precăderea tesaurului public asupra contrebuțiilor şi alte 
o "venituri ale Statului, 

Art 21 $ I. Tesaurul public, casele comunale, municipale şi 
„corporale, ai precădere de a fi plătite înainte de ori-ce datorii pa- 
„rticolare a debitorilor Statulut. - 

$. II. Tesaurul public, casele comunale, municipale și COrpo- 
zale esercită precăderile vorbite la, $. 1. de mai. sus asupra . obiec- 
telor umătre: RR 

a. Din cereale, râde, băutură, chirii și orl. ce alte venituri ale 
„datornicului, produse din imobile. or unde se vor afla aceste imobile. 

b Din imobile şi ori ce alte efecte și obiecte. ale datorului 
ori unde se vor găsi ele. 

c. Din imobile ori unde se vor găsi. (vedi Art 7 dih lege.) 
Art, 22. Precăderea tesaurului asupra obiectelor de mai sus, 

“se va esercita în ordina arătată la literile a, b, c, fără a se putea 
„Supune la urmăriri articolele arătate la litera, B. înainte de cele în- 
„semnate la litera A, saii cele arătate la litera C, înainte de cele 
însemnate la litera a şi b. i o 

„Art. 23. Cumpărătorul ori căria proprietâți  nemișcătâre, tre- 
bue, în consecuența principiilor de mat sus, să se asigurese înainte 

„de săvîrşirea cumprărări, fiă prin bună, tocmâlă sait prin licitaţie, da- 
„ca contribuţiile ce privesc pe nemişcătâre sunt plătite -pînă în diiia 
vingării, căci în cas contrarii va remânea însuși răspundător. | 

Art. 24. Arendași sai chiriaşii sunt . datori a popri la sinele 
şi a plăti impositele ce va datora proprietatea chiar când prin con- 
tracte nu vor avea obligație de a plăti asemenea imposite; căci în . 
„cas contrariii vor fi urmăriţi ca și contribuabilii chiar (Art. 10 le- 
gea urmăririi )-. | | aa 

Art. 25. Proprietarii sunt îndatorați de a ţine în sâmă aren- 
dașului sai chiriașului, chitanțile de plata contribuţiilor cuvenite de - 

- „la proprietăţile d-lor. Ma E o 
Art. 26. Proprietarii de imobile, daca nu vor locui în proprie- 

„tate, vor fi datoii a delega datoriile fiscale prin arendaşii sai chi- 
“riaşi lor. (Art. 9. legea urmări).  . Sa 

„Art. 27. Chiar. când proprietarul va: delega plata datoriilor 
fiscale către arendași sai chiriași, nu pote fi scutit de respundere, 
daca numiții "vor fi insolvadili, . 

Despre obiectele scutite de măsura Dopriri, '---: 
Art. 28. Aceste obiecte sunt: IE 

„+. I Paturile si îmbrăcămintea necesarie a datorului și familii sale. 
, Ii. Doul trăgători de muncă, 0 vacă cu lapte „Sail 4 capre. 
saii 6 ol, sait doul rămători, dupe alegerea datorului, din preună 
cu nutrețul trebuincios pentru dou luni, precum asemenea şi se- 

„minţele trebuinci6se pentru arătura, sa. e | 

,



. 
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III. Caru sai căruța, saca, plug, saii alte asemenea, trăsuri de muncă sati de transport. -. . i Sa IV. Căruţele trebuintisăe uuut comerciant, industriaș, artist, profesor. și altele pînă la concurența sumei de 30 galbeni, dupe a- legerea datorului,: . N i] , V. Mașinele și tot; felul de unelte și instrumente trebuincidse la învățătura practică sati eserciciul sciințelor artelor pină la, valua- re de 50 galbeni, dupe alegerea datorului. ” Iar pentru 'alt meșteșug saii îndeletnicire pînă la concurența : de 20 galbeni. dupe alegerea, datorului, VI, Echipementele militarilor dupe gradul fie-căruia ” VII. Stupi cu miere, gindaci de "mătase, spre a nu se între- | rupe imulţirea, lor. (vedi Art, s din legea Urmăririlor.) 
E “PARTEA UL DR [ Despre urmăriră 

Art. 29. $. L. Contribuabilul care nu” va refui datoria sa fisca- lă de ori ce natură la epocele hoțărite priu Ar€. 1 din acest Reg- lement chiar la localul împlinitorului prin orașe, “iar prin sate Ja casa: de Sfat a Comuni Sai la Casierul de plasă, este Supus casu-: lui de urmăriri. (Art 14 legea urmăriri). e  Antreprenori de arendi de moșii, de păduri, domenuri, cana: luză sah ori-ce alte întreprinderi a Statului. daca nu vor refui da- toria, lor în termenile ficsate prin contractul de arenduire, sai în-. chiriere, către Casierul particolar sait general, sunt asemenea su- puși casului de -urmărire. (Veg Art. 15 din legea de urmărire.) Art. 30. Împlinitori nu pot începe urmărirea cu chieltueli, de „cât dupe ce-a prevestit pe contribuabili întirzietori, printr*o însei- ințare înscris dupe formula No. 1. (Art. 16 legea de urmărire), - | o Art 81. Acest avertisment va fi fără nic o chieltuială în po- vara datorului, a u „ $ L Avertisment gratuit (fără plată) se liberâză de împlini- tor și se va lipi de către el pe ușa de intrare a casi datorului, la. cas când acesta ar lipsi de la locniuța sa, săi când ar refusa pri-" imirea lui. ai [n i 6. IL. Daca contribuțiile sunt pentru imobile, 'însciințarea se va lipi pe: ușea casei propritarului. sai în lipsa acestuia, pe aceea a casi chiriașului saii a arendașului. - , ae $. IUL. Data, lipiri avertismentului de maj Sus, se va însemna chiar în minutul lipiri lui de către împlinitorul contribuţiilor. (vegi Art. 16 și 17 din lege), Pi | ia - “Art, 32, $. I, Ordonanţa prevestitâre pentru gradul 1. de ur- „mărire se liberâză de către sub-Prefect' sub vida şi a Casierului par- “ticolar în uimarea unuf raport al împlinitorului. “Art. 33. Ordonanţa pentru at 2-lea grad de urmărire, adică y pentru secuestrarea, obiectelor arătate lu Art. 21, litera A şi B, se.
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liber€ză de către Prefect să viza și a Casierului : General, în ur: - marea unul referat al Casierului Particolar,... ..... i) “Art. 34. Autorisaţia pentru” al III-lea: grad de urmârire; adică „Pentru: vîndare,- liberâză dupe regula de mai jos adică:... . i „1: a."Daca' datoria, este de contribuţiile directe,. vîndarea, se fa: ce dupe 'autorisația Prefectului vizată de Casierului General. : ; „b.) Daca datoria resultă din arendi sai închirieri, atunci vîn- darea: se face dupe. autorisația . specială, a Ministeriului de finance dupe un raport al Prefectului, (vezi Art: 24::din lege) . in: „Art. 35, Ordonanţele, vorbite : la 'Art.. 32, 33 şi 34 îndată ce vor sosi în Comună se vor publica de către Consiliul Comunal prin Sate, iar prin oraşe de către împlinitor, însemnănduse (liua presen- - - tării că către dator chiar cu Slova perceptorului Şi a doi martori dintre vecini. Er aa Art.. 36. Ordonanțele vorbite la Art. 32, 33 și 34 se pot face Și pentru mai mulți datori de odată, dacă însă acel - datozi vor fi l0- cuitori din aceiași Comună. ae 

PARTEA IV, 
„ Despre Agenţii de urmărire. a , Art. 37, Agenți de urmărire sunt: Prefectul saii Casierul Ge- neral, saii Comisarul” financial, Sail - Casicrul particolar.: (segi âlinia“ atul 3-lea de sub Art. 18 din lege) -: a Art. 38. $.1. Agenţi: citați laArt. 57 de mai sus sunt insăr- cinați cu punerea sub pecetie :a 'obivctelor mişcăt6re ale contribua- bilor, cu Yindarea, lor și cu formarea , proceselor verbali de: insol- vabilitate, 

a 

persone. . | Da . | Art. 89 Agenţi de'urmărire trebue -să fie în tot: Waiana : înso- țiți de o comisiune (ordonanță) cspresă, conform - modeluluy No. $.: „Art. 40. Cheltuielile de “transport ale Agenților de urmărire Se vor mărgini numai în sumele ce SC vor stinge din chieltuielile de urmărire. i. NE 
a „ȘI. Tâte sumele Strinse de împlinitori în cursul timpului de urmărire din. fia-care trimestru, se vor vărsa la Casierul General prin cel Partigolar. - Iu - e $. IL. Totala'sumă a banilor Sirînși se comunici: Prefectului - de Casierul General printrun ştat (borderou) dupe formula No, 9; când tot odată pe lingă acel borderoii se alătură şi originalele or- dananţe. de urmărire. e p i $. III. Prefectul priimind borderoul și ordonanţele -doveditâre de efectuarea urmăririlor;: ordenanțează fără altă formalitate asupre . “ Casierului general. | | | Plata cuvenită fie-căruia Agent: ce a întreprins urmărirea, or- 

1 

Di 

29 

SIL Aceste însărcinări se pot îndeplini și de Ciitre alte per= s6ne dupe delegațiile înscrise ale Agenţilor de urmărire, sub.a lor deplină vesponsabilitate pentru ori se abatere întreprinsă de acele . 

7
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donaațăză . asemenea şi plata costului : imprimări acelor. ordonanţe, 
costit care se va regula de Minister:printr'un ordin special. E 
„Art 41, Agenţi de urmăriri, adică Prefectul sait Casierul gene- 

ral, sai Comisarul financiar, sait Casierul particolar, nu pot sub nici 
un cuvînti să priimâscă vro sumă. de bani de la împlinitor saii de 
la contribuabil, în contra reguli, stabilită: prin Art. 40,.$.1, 2, şi3 
sub pedepsa de afi dat judecății, . - „ 

„- Art, 42. Agenţi de urmărire sunt datori a ţine un. registru du- 
pe modelul No. 10. șnuruit și sigilat... su Sa 

Acest registru va conține numai operaţiile făcute în. materie 
de urmărire, : Ma aa 

PARTEA V. 
Pentru gradele de urmărire 

Art, 43..$. L. Gradele de urmărire sunt cele următâre:: | 
1. Grad prin ordonanță prevestitâre. 
2. Grad prin poprirea obiectelor. 
3. Grad prin vindarea otiectelor. e 

„„ +8. II. Fie-care grad de urmărire are un termeu de dece dile 
(veci Art. 18 din lege)... | 

Art. 44. Tarifa cheltuielilor la care sunt supuşi contribuabili 
pentru fie-care grad coprins în Art. 43, sunt cele următâre: : 

De un leii pe di pentru gradul 1. 
De doi lei - idem. i.e eee 2. 
De doi lei O idem......... in ennaaae 8 

- (Art. 22 din lege). a i 
„Art, 45. Tacsele coprinse la Art. 44. nu produci un venit pen-. 

tru casa Statului, (vegi Art. 21. din lege), . 
Aceste tacse se plătesc de “ontribuabilii urmăriți către împli- 

„Ditorul local dupe regulile următâre: DR 
a.) Daca contribuabilul nn achit€ză datoriile sale în termenul 

gradului 1 de urmărire, se scie că conform legi va plăti. pentru fie- 
care di, din cele gece ale acestui grad de urmărire câte un lei pe di. 

b.) Daca, contribuaailul va intra în al 2 grad de urmărire, 
adică în secuestrare, să cunâscă că conform legi,.preste lei 10 ară- . 
taţi în $ a) de mai sus, va mai plăti câte el doi pe fie-care d 
din cele dece otărite pentru acâsta din al 2 grad de urmărire. 

c.) Daca contribuabilul va intra în al 3-lea grad de urmărire, 
(vindare), să ennâscă că conform legi, este obligat atât la lei 10at 

„gradului 1 litera a) de mat sus, cât şi la Jet 20 at gradului al 2-lea 
litera b), precum și pentru fie-care di din cele 10 otărite - pentru 
gradul al 3, va plăti câte lel 2, adică: de va trece prin câte tre- 
le gradele de urmăriri trebue a plăti în total lei 50 afară din da- 
toriile către Stat. | | 

Art. 46. Împlinitorii sunt datori a trece sumele împlinite din . 
chieltuetile de urmărire, în cuitănțile imprimate ce se dai din re- . 
gistru cu matcă pentru plata datoriilor către Stat.
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Desvoltără asupra gradului 1. de urmărire adică ordonanțe.preves= 
ttore Sa | 

| (vei Art. 19 $ 1, din lege): : | 
„Art. 47. Împlinitori! văzînd .că contribuabilul nu'și răfuesce 

datoriile sale dupe însciințarea gratis-coprinsă la Art, 30 de. mai 
sus,: se referă îndată către sub-Prefect, însemnând -prin al.s6ă re- 
ferat, numele contribuitorilor, Comuna din care sunt, No. rolului la 
care se găsesc trecuți, suma ce datorză dupe felul şi natura -con- 
“tribuţii şi trimestrele pentru care se cere datoria. 
„. $ IL. Sub-Prefectul prin sate, iar în orașe unde esistă Comi- 

sariate financiari, Comisarul îndată ce priimesce raportul. împlini- 
torului, formâză împreună cu Casierul particolar local. o ordonan- 
ță înscris dupe modelul No. 2. în număr îndoit, din care un esem- 
plar îl înainteză îndată împlinitorului sai alter pers6ne în care aii 
«încredere a delega, dreptul de urmărire, iar cel-l-alt esemplar îl 
aședă întrun dosar special întitulat „Dosar pentru ordonanţele pre- 
.vestitre sai ] grad de urmărire.“ 

$ III. Împlivitorul sait persâna delegată. priimind ordonanța 
vorbită la $ IL de mai sus, o înfățiș6dă, la Consiliul Comunal ; ace- 
sta însemn6ză asupra ordonanţii, diua Sosiri '€j, şi tot asemenea face 

și când împlinitorul saii persâna, delegată pentru urmăriri se ridică 
: din Comună: o | a 

Desvoltări asupra gradului al 2 din urmărire, 

„Gredi Art. 18 $ 11, din lege)... | E 
Art. 48. $. I. Daca în.urma ordonanţei prevestitâre coprinsă 

„la Art, 47 din acest Reglement, contribuabilui nu'și va răfui dato- 
ria sa, împlinitorul se va, refera, iarăși către Subprefect și Cusierul 

„particolar, și aceştia către Prefect, care îndată formâză ordin de 
poprire în condiţiile arătate la, Art. 33 de mar, sus, a mobililor și 

„alte obiecte de preţii analog cu datoria, Modelul No. 3, şi se pro- 
cede la catagrafisire cum urmeză: - - e 

$. IL. Catagrafisirea unor asemenea obiecte sa mobile, se va 
„face în sate faţă cu Consiliul. Comunal, datorul şi împlinitorul 10- 
cal, iar în orașe -unde sunt Comisariate, de Comisarul . Finanţial cu 
2 martori. a 

Ş. III. Pentru obiectele ce se vor.hotări a se pune sub secu= 
“-estru (poprire): se va, încheia un proces verbal dupe formula No. 4 
"sai 5, dupe felul datoriei, care sub-scriinduse de tâte persânele ară- 

tate la $ II de mai sus, pe de o parte se va publica în coprinsul 
„„arondismentului, otărindu-se de Agentul urmărirei (iiia vinzări ace= 
lor obiecte, care nu va trece peste dece dile de la data popriri, consta- - 
tată prin procesul verbal, iar pe de-alta va refera pe dată la Pre- 

- fectură şi acesta la Ministeru de Finanţe, spre a obține autorisa- 
- ţia de vinzare, daca datoriele vor fi din arenză sai Îîmehirieri, iar
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de 'vâ fi din contribuţiile: directe, Prefectul însu'și' autoriză: vinda- rea. (vedi art. 24 din lege). .. . , Art 49.8. 1. Obiectele proprite. și secuestrate ve vor închide într'o Cameră și pecetluindu-se cu pecetia Sub-prefecturi Saii : Ca- Sierii Particolare, se-va lăsa: în păstrarea proprietarului lor pînă la dliiia otăritră pentru Yîndare. Din momentul puneri. peceţilor, pro- prietaru 'obiectelor puse sub-poprire, “rămîne depositarul lor, (vedi S.ILiArt. 18. din lege) i "2 *S: IL Daca însă proprietarul nu se află la locuința sa, atunci pentru obiectele secuestrate' sai poprite,-se lasă copii dupe proce- “sul verbal încheiat pentru poprire, la mîna îngrijitorului Sai fami- “lici sale, :* ai N: ui | 7 i “i i îi Ă i „- Arti'50,' La 'caş ca depositarul obictelor poprite să : cuteze-a “strica pecețile- puse de Agenţii de urmărire, sai va sparge ușile sai „“ferestrile,. oră va înstrăina, din obiecte, Procurorul Tribunalului local îl va urmări conform legilor penale. (Art. 18: $. II din legea ur- Mărire i Ari. 51, $. 1. Daca în monientul esecutări secuestrului sai po- “priri obiectelor. ârătațe la Art. 50 de mat Sus, contribuabilul întîy= "dietor' refueşște datoria sa, atunci Agentul însărcinat cu urmărirea, „Suspendă lucrarea" îndată ce i se înfăţişeadă chitanța împlinitorului "de desfacere a datoriei, Ac6stă suspendare: se constată printr'un pro- ces verbal în care se arată data și No. chitănței de refuire, suma, pentru care, este dată, şi din ce anume a provenit datoria. (Mode- - - luNo. 6.) - DIR | „8: 5L. În asemenea casti, contribuabilul întirgietor plăteşte chieltuielile urmăriri numai pentru dilele cît ea a fost în lucrare, „2 $, IUL. Daca, contribuabilul nu va, refui întrega sumă '-ce da- ;toreadă pentru' acea, urmărire, ci: numai un acont, urmărirea nu va "putea, fi: suspendată. i | Da , "Art, 52. Cind agentul pesitru urmărire de gradul al 2-lea a- “rătată la Art.. 48 de mâl sus, nu va putea îndeplini însărcinarea | “din câusă că proprietarul îi refusă intrarea, el are drept pe de.o parte de a orîndui un păditor spre a nu se ascunde mobilile sai „“alte obiecte, iar pe de alta prin autoritatoa, Administrativă locală . „sait poliţienească, va cere intrarea, sa În casa datorului şi ast-fe] “va face inventariul de obiectele poprite faţă, chiar și cu delegatul administrativ sai cel polițienesc. - E ' Dă i Ii Acâstă faptă, se va constata Printr'un proces verbal dupe po- “vățuirea $. III de la Art. 48 de mai sus, şi se sub-scrie de tâte ; pers6nele preşente, -.. 

e 
“ Desvoltiră asupra gradului îl 3-lca de urmăriri, adică tingaroa Ş i obiectelor mișcălăre, E 

„Art.-53, $. 1. Daca enntribuabilul dator lw'și va 'refui dato- * Xia nici în urma ordonanției de poprire coprinsă, la Art, 4$, Agen-
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tul de urmărire îndată ce primeşte autorisaţia, de vingare procedea; qă Ja: vinzarea obiectelor poprite 'dupe. cum urmează: pi tit) „i Ş. IL. Vindarea obiectelor poprite se. face -prin licitaţie în fața - Consiliului Comunal, a datorului și. a împlinitorului local prin sate;: iar în oraşe în. presența datorului şi a 2 martori... î ii +83. ÎL Cînd obiectele supuse. vindări. vor fi mobile, .se -VOL vinde chiar în locul unde sunt aşezate, iar de „vor. fi cereale, lici; 4 „tația se va, face în orașul Sail târgul ce va fi mat cu apropiere de acea localitate, dupe probele. ce: se .vor aduce de către Agentul de urmărire, care se. vor. espune -publicului mat nainte . de dia adju- : decaţii; preţul ce va fi mar avantagios se “va, lua de temeiii. (Art. : 26 din lege) e. er a i. „8 IV. Operația vinzări obiectelor mișcătâre poprite se va con „Stata printrun proces verbal dupe Modelu No, 7, care, se .va sub- scri de Agentul de urmărire, Consiliul - comunal, „datorulii și. cum- părătorul, -. Pa ra TI Art. 54. Împlinitoru ;va, asista la adjudecaţie șiși va priimi pe dată atît suma, datorată de contribuabil "cît și chieltuielile, făcute cu -urmărirea, dind chitanță din. registru cu matcă, pentru sumele pri- imite; iar banii ce vor prisosi din vindări, se vor înapoia propriv- tarului sub-iscălitură, chiar. în procesul . verbal vorbit la Ş. 4. Arţ, "53 de mal sus, 

i „Art. 55; La cas de opunere din partea contribuabilulit dator de'a iscăli în procesul verbal pentru. resultatul lisltaţii, sai cănd datorul: nu sar. afla de față, spre a priimi prisosul, resultat din vîn- „Zări, Agentul însărcinat cu wmărirea va constata, casul chiar asuz „pra procesului verdal prin iscălitura, a. doul martori din personele Presente, 
m ru, Art. 56: ete cu desăvirşire „Poprit . Agenţilor însărcinați. cu -Yindarea, de “a cumpăra vre. unul „din obiectele oprite, direct! sait indirect, -sub-pedepsă ; de a fi supus lao amendă de: împatrit preț. (Art. 27 din lege)... N Ia DR Tor i 

LI? 
i] 

  

ip Desdoltări 'asupra tobieotelo Hemișcătăre, : ini 
a da Ba pete Mal ati Art. 57. $. L. Vindarea nemișcătrelor de ori-ce. natură:a.-le . datorului sau ale. garăntului, pentru despăgubirea, fiscului,.nu se va putea face de căt.eu autorisația: Ministerului. de „Finance; în urma, An urme „Unul raport al Prefectului iscălit şi de Casierul General. ; ...;.. $. II. Autorisaţia Ministerului de Finance va'f basată pe în- cheirea Consiliului de Ministri.. pă $ II. Prefectul şi Casierul Gonetal Priimind autorisaţia de mat! Sus, 0; comunică Tribunalului local unde imobilul -se află, situat şi „tot.0. dată insemnâgă și numele. Agentului ce urm6ză-. a: asista În, o- " peraţia vinzări și a priimi. bani ;Cuveniţi 'fiscului, şi- chiel tuielile de urmăriri. , a e tar to] iata «8. IV. Tribunalul . îndaţă, ce. priimeşte ; asemenea ; comunicare, “i Stăruește;ca_în curs: de două luni fics, şi fără nidlocire; de: judecată, să vindă nemișcătorul, supus trmăriri in, preșența, Agentului, ce. se



are. 
— zu 

va, însemna de Prefect, care: Agent, dupe terminarea. operații vin- 
dării, priimeşte atăt bani cuveniți fiscului cit şi chieltuielile de ur- 
măriri, resultate din cite trele gradele ee urmăriry și libereagă Tri- 
bunalului recipisă din registru cu matcă, - .. . i) 

$. V. Resultatul licitaţii și operaţiile făcute în urmă, se vor 
face cunsocute de către Tribunil îndată către Ministerul de Finanţe 
(vedi pentru tâte acestea Art. 25 din lege.) -.: it: 

. PARTEA VI. | 
| E "- Despre insolvabilitalea datorului seari a garantului seră, 

Art. 58. Măsurile de urmărire sunt aplicabile asupra contribuabi- 
lului saii garantului ce infățişâdă solvabilitate. (Art, 29 legea urmăriri.) 

1 Art. 59. $, L. Când dupe urmăririle de gradul 1-iii şi 2-lea se, 
iveşte insolvabilitatea contribuabilului dator, ea se constată printr'- 
un certificat din: cele imprimate ce sunt în. lucrare astădi pentru 
nevolnici, daca însă datorul are garant, urmărirea, se .esercită asu- 
pra garantului; iar daca și acesta se găseşte în aceiaşi stare ca și 
datorul, atunci se încheie un proces verbal de insolvabilitate pe hir= 
tie slobodă în 2 esemplare, dupe Modelul No. 11, care proces-ver- 
bul se va încredința de' Sub-Prefect,. doi marturi dintre vecini per= 
s6ne onorabile 'și un preotii. ii 
8. IL. Aceste procedări: în. sate, orașe și tirguri unde este Sub- 
prefect, se face de chiar Subpefectu, iar unde esistă Comisarii fiina- 

„nciali, încredințarea se faced: Comisari, conform Art, 30' din legea 
urmăriri, A . - aa 
+ $, III. Unul din „procesele verbale coprinse în: paragraful], 
se va lua de sub-Prefect, care va fi dator ale înainta Prefectului 
şi acesta la, Ministeriul: de Finanţe pe lingă un borderoii conform 
cu modelu No. 12, de unde se va da antorisaţii de descărcare că- 
tre casierul General din sumele destinate prin “Budgetul. Statului “ 
pentru asemenea pierdere ;i ar cel-l-alt proces-verbal se va da îm- 
plinitorului spre a justifica, pe fie-care trimestru către Casienul par- 
ticolar imposibilitatea de a 'împlini datoria fiscală conform Art, 31, 

" din legea de urmării. o a . 
> Art. 60. Din momentul ce se va constata insolvabilitatea, îm- 

. Plinitorul nu va, esercita: nică o altă măsură asupra, întirzietorului 
contribuabili. = a Te 

.Disposiţii Generale, 

| „Art. 61. Tarifa chieltuielilor de urmărire va fi afișată atât în 
biuroul împlinitorului cât şi în cancelariile Censiliurilor comunale.: 
„Art. 62; Ministeriul Financelor procură Agenţilor de” urmăriri 
tote formulele trebuinci6se tipărite, a 

„4 Art, 68, Actele- tutulor. gradelor de urmărire fără escepție pînă 
la autorisaţia de vînzare, se vor imprima pe hirtie de diferite cu- 
“lori pentru fie-care grad. de urmărire si care vor fi: . pi 

.
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: înclinare gratis” pe “Dirtie: galbenă.” 
Ordonanța prevestitâre — albastră. 

" Ordonanţă de poprire — roșia. - 
Tâte cele-l-alte acte vor fi tipărite și pe hirtie albă, 
Art.. 64. Chieltuielile tirăriri acestor acte se vor arăta, înt'o 

tarifă specială, . 
Art. 65. Prefecţii sunt îndatorați ca, în termen de 12 ore de 

la, priimirea cereri de orbonanțe de urmărire să le și espedieze, Te= 
mâind în cas contrariii respunzători câtre Stat pentru ori-ce reii pro- 
venit din întîrzieri. 

Art. :66. Orl-când împlinitorul denunță vre un cazii de urmă- 
rire, Sub-prefectul saii în:orașele unde esistă Comisaru financial, 
Comisarul, revisuește rolul împlinitorului, spre a se încredința daca 
acel împlinitor, face denunțări, pentru toți contribuabili întirzietoră 
La casii de al dovedi cu părtinire către vre unul, constată fapta 
părtiniri prin proces-verbal bine motivat, şi trimite acest proces- 
verbal -priu Prefectură la Ministeriul de finanţe: spre a judeca de- 
spre gradul abateri. : 

Art.. 67. Se vor respinge și se vor pune. în sarcina. Agenţilor 
care a esecutat şi implinitorilor care a provocat: - 

:1.- Chieltuelele resultând din urmărită care nai fost: antorisa- 
te în regulă. Pi 

2. Tâte chieltuclile făcute în conțra.. contribuabililor cunoscuţi. 
de insolvabil. | 

:3.Chieltuelile escedând tărifa sai termenul duratel fie-câria 
ordonanțe; de ormărire în contra celor hotărite prin acest regulament. 

Art. 68. Ori-ce contribuabil de la, care se reclamă chieltuieli | 
de urmărire, are. drept a cere.să i se arate ordonanțele în virtutea 
cărora .aă fost urmărit, precum şi staturile de chieltuelile acestor 
urmăriri, 
„Art, 69. Împlinitorul care, înainte sa după urmărire, va ce- 

re o chieltuială mai mare de cât cele hotărite prin tarifă, Ya fi Scos 
şi dat în judecată, 

Art. 70, Orl-ce vindare ficuta în contra, formelor - prescrise 
prin acest reglement, va da loc la urmăriri în contra acelora ce le 
ai săvirşit, şi atât chieltuelile făcute „cât şi pagubile pricinuite re- 
min în povara lor. . 

Art, 71. Tâte măsurile Administrative și instrucțiunile contra 
rii Regulamentului de facă. sunt şi remân ) abrogate, 

=
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"DISPOSIȚIĂ ADMINISTRATIVĂ - RELATIVĂ "LA" ESPOR- Sari TULU SĂRI e 

„ Art. 1. Disposiţiunea luată de fostului Consilii! de. peste Mil- cov, de a se preleva pe %. de oca sare de esportii, o tacsă de unspte-dece lei și par, dou&-deci, remâne desființată, - -. , „i Art. 2: Esportuliă. sărit este oprită particolariloră,; neputându- se face de câtii numai de câtre Guverni, în conformitate: cu: Art..6 din 'reglementulă întocmitii pentru administrarea Salinei de peste Covi. ” a, IE 

o D 

    

REGLEMENT. 
a pentru serviciul inspecției de finance.3), STR 
i i “CAPITOLUL «. Da i DR 
i At Inspectorii formesii un 'corp, avînd misia de a verifica “comptabilitatea tutulor: Agenţilor dependinți de Ministeriul finance- „"16r, fie însărcinaţi sau nu, cu rmănuire de banj publici. (Banii publici 'Sunt, ori ce fonduri, tie ale Statului Sai ale Comunelor, -fie ale orȚ: căruia stabiliment public). .. | NED “Art, 2. Inspectorii semnalâsă faptele, cer rectificarea neregu- . - larităților ce ar resulta; din neaplicarea legilor sati a reglementelor în vig6re. — În tâte cele-Palte casuri se vor xefera, - prin Inspec- “torele general, la Ministru ,! fără: a. putea da. ordine saă instrucții “directe sai indirecte. a i ! o Art3, Inspectorii: de finance aii drept la sosirea. lor la vr'un 'aginte fiscal 'spre verificare, a: se: opune la: plecarea lui avind. ace- Sta, chiar congediii în regulă, pînă la săvirșirea verificării, - > 

p „_„ Personalul. ! - ii 
-: Personalul ş, nspecțici se compune de: sa 

"1. Inspector general, e 
. Da e, iati „2, Inspector clasa [. . : Da o, 116. Idem” e Di ea iu ă 1. Secretar al Inspectorului general. *: a ia 

i în „CAPITOLUL n, : - | ă 
m) - Condiţii pentru admiterea între: inspectori, . 

ru Art 4 Nimeni nu va fi admis între Inspectori, pînă nu va tre- 
1) Saacţiorătă prin decretul ca No, 148, dia anul 1562, * iii 2) Sancţionatii prin decretulă Nr, 395 dia anul 1882. 

,



—:468 — 
- _€e un. esamen de capacitate, conform Ordonanţei Domnesci din Sep- tembre 1861, înaintea unei: Comisiuni Ad-hoc, dupe un program ce se va aședa în fie care an. 

lit! «Art. 5 Orice aspirant-la postul de Inspector, „trebue să fie . „ÎN Virstă de 25 ant. . : | ia Art. 6. Aspiranții cari vor fi admiși dupe esamen vor debuta „În. classea, II, și dupe merite şi vechime se vor înainta la clasa I, Și la inspector general. ia e : “i „i 
, 

CAPITOLUL 1. 

„Despre ierarşie şi atribuţiuni. 

  

Inspeetorul general. .: 

Art, 7: Inspectorul general se numesce de Domoitor, dupe pre- sintarea Ministrului, dintre Inspectorii de clasa I sai dintre șefii de servicii din Ministeriul Financelor. 
Inspectorul general are reședința ' sa, obișnuită în Bucurescl. „Art..8, Inspectorul general represintă pe Ministru în afară, şi 'dirige singur tot serviciul Inspecţiunii. Eli priimesce de la Mini- “'stru. ordinile sale, pe' care, le pune în aplicaţiune . prin concursul “Iaspectorilor. - 
Art. 9. Inspectotul general pâte fi chemat a participa Ia co- “misiunile însărcinate de a redigea, sai reîntocmi proiectele 'de legi şi reglemente financiare, a | ai Dr Administraţiunea : Centrală comunică Inspectorului general, spre a le transmite la colaboratorii sl, tote preschimbările sati noul dis- „Posiţiuni luate de Ministeriii în privinţa diferitelor servicii. „Art. '10. Supune Ministrului resultatul verificărilor cu obser= ! 

vările sale. 
„Art, 11. Propune tâte ameliorațiile necesari! a se 'ntroduce în serviciul financelor, | . Art, 12. Inspectorul general este dator a face inspecţiuni ge- nerale, a cărora epocă se va determina, de Ministru, pentru a se, încredința despre regularitatea servicielor, şi despre esactitatea ve- rificărilor făcute de colaboratorii sâi. e 
Art. 13. În urma acestor inspecțiuni generale, Inspectorul ge- neral presintă Ministrului un raport, care să îmbrăcișeze starea ser- vicielor în general. o Ia Art. 14. Inspectorul general este dator asemine sub respun- derea sa, a comunica special Ministrului ori-ce neregularități ar do- vedi în lucrările agenților fiscali, și în verificările făcute de cola- boratoril sâi, și a astepta deslegarea Ministeriului. 

Art. 15. O dată ce epoca şi preumblârile. regulate și speciale ale Inspectorilor se vor determina de către. Ministru, Inspectorul - general este singur în drept a desemna pe aceia. din colaboratorii 
S 

O
 

er
a 

a
m
 

m 
P
a
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sâl, ce'vor trebui a face aceste verificări, și a prescri "direcția ce „Va trebui să ia fie-care dintr'înșii. . SE a Cu tâte: acestea un Inspector nu pâte fi trimis de “două ort pe rând în aceeași direcţiune, nici a se lăsa mat mult de patru luni în aceeași circumscripție. ii 
unul .din agenții scr ai abusat. de încrederea. guvernului, „el va re- fera îndată Ministrului. . 

1. 

e cab oLuL mp a 
Inspectorii, .. - 

Art, 17. Inspectorii admişi conform art. '4 d6 mai Sus, se nu! mesc prin Ordonanţă Domnâscă dupe presentaţia Ministrului. , Afară de preumblările regulate, reședința lor obicinuită este! 

, 

J 

) 

2 
„i Art. 16, La cas când Inspectorul general va dovedi că vre- : 

: 

i 

di 
în Bucuresci şi sunt la Jisposiția Ministrului, reguiându-se: cu tâte , acestea preumblările lor conform art. 12 și 15. 

Art. 18, Ei sunt sub-ordinile imediate ale Inspectorului gene- ' ral, care le prescrie locurile unde trebue să fie plasați, “și cores- . pund numai cu el. 
Art. 19. Îndată ce Inspectorul general le :va comunica ordi- : nul de pornire, îl: vor îndeplini: fără cea mat mică întirdiere, și. cu cel d'ântâiă curier vor raporta despre ajungerea lor la locul destinat. Art. 20, Sub nici un cuvint nu vor putea să se absentese din! "județele prescrise de către Inspectorul general, afară numai daca vor obține. un congediii. - De | Ma | Art. 21, La, fie-care 15 dile vor transmite Inspectorului gene- ral situațiunea verificării lor pentru tote şerviciile financiare, înse:" mnind în raport data începerii verificării: şi timpul ce aii pus în a 

, 

"câstă lucrare, care, împreună cu situațiunea, găsită: și verificarea fă- cută se vor înainta Ministeriului.: 
Art. 22, Este cu totul oprit Inspectorilor de a priimi ospita- litate la agenţii ce trebue să verifice, sai vr'un servicii dc la ei, care ar putea compromite îndependința posițiunit lor. . Art. 23. Inspectorul dovedit că a comis 'vr'un abus sati a tre= „cut cu vederea malversaţiile despre care a avut sciință,. va fi de în- „dată revocat de Ministru, dat în judecată și șters pentru tot d'auna. din cadrul Inspecţii, - a - i 

CAPITOLUL, v, DI ICI 
Despre modul de terificare, 

Disposiţiuni generale. 

11 Art. 24, Inspectorul: trebue sii in precauțiunile necesaril pen= tru .ca epocele când trebue să eserse verificațiunile, să fie cu totul necunoscute de către Agenţii tesaurului. | | Art. 25. Spre a fi recunoscuți de către agenții tesaurului, In- 
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Spectorii .vorii purta tot: dauna cu dinșii. omisiunea, dată de Minis: . teriii în fic-care an, o e ee De ; Art. 26. Îndată ce ati sosit la un biuroă.: Inspectorul proce- dEză imediat la socotâla valoarelor. esistente în. casă, atât în nume-". rarii cât şi în efecte de portofolii. Îndată visiteză registrele de casă . şi. comptabilitate, înscriind tote lucrările ce va face Și ' resultatele întrun borderoii imprimat ce |i se vor da pentru acest Sfirșit, Art. 27. Inspectorele dupe acâstă ăntâiti operațiune, .. constată: operația comptabilului. după scripturi, luând pentru punct de. pur- „„cedere situația care esista Ja dia din urmă, a verificării, sai în cas de a nu fi esistând o aseminea verificare, de la situațiea al€să de Prefect la 31 Decembre, conform arț, din regulamentul de casă, şi  țiind semă despre operațiunile efectuate de atunci. : Art, 28.. Control6să tote registrele prin miţlocul pieselor jus-. tificative, o na „- Art, 29, Resultatul verificării se va constata prin un proces. verbal, care se va subserie de către Inspectorul și de. comptabilul verificat, , NE E „_% Art. 30. Orl-care ar fi situaţia comptabilului și chiar de ar; presinta un deficit, Inspectorul nu maj pote reveni asupra. faptelor . şi îndată transmite procesul-verbal Inspectorului general.: „Art. 31. La cas când condicele . saii cele-l-alte. elemente . de : comptabilitate nu. vor fi îndeplinite potrivit. regulelor aşedlate,  Ins- pectorul dupe săvîrşirea lucrărilor prescrise prin art. precedinte, va, îndatora pe agintele ce a verificat, ca fără întrerupere, şi fără ari- 
. « . . *u A - 

2 . . 4 

dica ședința şi sub ochii Sci, să complecteze tâte lucrările ce lipsesc. : „... Art. 32, În tot timpul șederei sale întrun biuroii, Inspectorul trebue să s'asigure despre moralitatea amploiaților, că sosesc la . orele ficsate la cancelarie, că serviciul se face cu tâtă acceleritatea, |. că contribuabilii nu sufer întărdiere la plata contpibuțiunei, şi cre- : ditorii Statului sunt plătiți fără întărgdiere. |. 

CAPITOLUL, VI. 
a Registrele Inspectorilor. | * 

m” Art, 33. Registrele ținute de către Inspectori, sunt: 1) Un registru în care se 'nregistreză pe fie-care (li afaceri- „le priimite de la Inspectorul general. „ " Acel registru va coprinde numărul înregistrării, data când a priimit însărcinarea, lucrarea, co s'a ficut și data când a, transmis resultatul. 
" Si 2.) Un registru de corespondinţă, care va coprinde analysul somariă al raporturilor sale. Da . | Art. 34. Circularele şi instrucțiunile administraţiunii Centrale, Se Yor păstra la un dosier Separat, precum Şi - tâtă corespondința cu Inspectorul general, asemine va priimi. şi va păstra Monitorul oficial. ?



i 3 0 CAPIDOLD VI ua 

_.. „Art. 85. Inspectorul general va comunica succesiv Inspectori- ; 
lor, instrucțiunile: ce ar socoti mecesariii.. şi acelea, care nu S'aii pu- 
tut detalia. în. acest regulament, precum şi tâte modelurile impri-. 
mate care-i concernă. “ i - 

: 

) 
ș 

. j 

mt E ic pai 

LEGE 

pentru unificarea countribuţiei de: poduri şi şoselle.!) 

Art. I. Contribuţiunea de poduri şi şosele esistentă în partea, 
de dincâci de Milcov în cifra, de lei. 12 dupe legea de la 2 sep-. 
temb. anul 1860, se va, aplica întocmai și în paxtea-de dincolo “de! 
Milcov, cu începere de la 1-iii aprilie, anul curent, dupe aceleași 
regule de percepțiune şi de comptabilitate ca şi dine6ci de Milcov. 
Art, 2. Între escepțiunile prevăgute în legea sus-menţionată , „i 

vor face parte și obştea satelor granicere, precum și cantonieri' șo-.. 
selelor; cei d'antţiu, conform legi ce a creat acest corp.de 6meni, 
şi cei, de al douilea, pentru că angajarea, lor în: serviciul de canto- . 
nieri de dincolo de Milcov este cu prerogativa de a remânea apă- 
Tați de acâstă contribuţiune. Da a: , i 
„Art, 8. Legea admisă dincolo de Milcov pentru menţionata, 

contribuțiune,. care acolo se prevaleză în cifra, de lei 14 este şi Te= 
„mâne desființată de la arătata qi. a 

a ii ” “i 

  

LS IE E E 

Ga e | 
pentru unificarea contribuţiei fonciere dela proprietăţile. de ..:: 

mână-mortă. 2) ” 

- Art. 1. Tâte proprietăţile nemişcătâre din partea de dincolo 
„de Milcov, supuse la contribuţiunea fonciară, ale tutulor aședămin- 
telor publice, precum este: Metropolia, Episcopiile, Monastirile închinate 
șineînchinate cu metâsele lor, Chinoviile, Monastirile și biscricele de sub 
diferite tutele, şi. dupe diferite disposiţiuni testamentale, Municipa= - 

„itățile, comunele, spitalele, sc6lele, seiminarele și ori-ce alt aședă- 
mânt de bine facere, sunti supuse tot de o dată pe sema fiscului, | 
și la o a doiia imposițiune denumită tacsa ' de transmitere a pro-,, 
prietăţilor lor. aa | 

" 1) Saneţionată prin decretul cu'Nr. 266, din anulă 1862.. ..-.- al 
. 2) Sancţionată prin decretulă cu Nr, 267, din anuli'1862, îi ct 

S
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| Art. 2. Acâstă tacsă rămâne statornicită în cifra de lei dece la 
sută pe an, asupra venitului curat (net); aşa, precum este ficsată şi 
în partea de dincâct de Milcov. Ea (tacsa) se va răspunde cu în-. 
cepere de ]a 1-lu aprilie viitor anul corent, de acele aşedăminte, 
de o' dată cu imposițiunea fonciară dupe aceleași regule de percep- 
ţiune și de comptabilitate. 

Art. 3. Escepţiunile stipulate prin legea impositului foncieru 
adoptată în partea de dincâci de Milcov, vor fi aplicabile intocmal 
şi în partea de dincolo de Milcov. 

  

| LEGE. | | 

pentru unificarea contribuţiei fonciere dela proprietăţile immo- 
bile de ver ce natură.!) 

Art, l. Contribuţiunea fonciară, de a proprietăţile imobile de 
ver-ce natură: se statornicesce la un 1mposit egal în ambele părți, 
ale „Princepatelor-Unite. 

“Art+2. Cifra impositului fonciar pentru anul: corent; cu înce- - 
pere' de la l-ii aprilie, va fi de patru lei la %, asupra” venitului 
anual curat, de la menţionatele proprietăți situate în Principatele- | 
Unite. - 

- Art 3. Basele fundamentale pe care se aştsă acestă : contri- 
buţiune, va, fi legea de la 2 septembre, anul 1860, votată şi prii- ” 
mită de corpurile legiuitâre dinc6c! de Milcov, ale cării disposițiunt 
nu aii luat pină acum vre o modificațiune. . 

Art. 4. La proprietăţile din orașul Iași, contribuţiunea de 4 
la %, se va calcula, pe jumătatea venitului anual curat. . 

Art. 5, Legea pentru impositul fonciar adnrisă și promulgată 
dincolo de Milcov la 16 fevruarie anul 1859, este şi remâne des- 
ființată.. : : 

Di LEGE 

pentru unificarea tacsei de transmitere asupra - proprietăţilor | 
deşor-ce natură ele aşegămintelor publice?). 

“Art 1. Se autorisă Guvernul a strânge: veniturile „şi a face. 
chieltuielele publice de la 1-iii April. 1862 și până la finele aces- 

1) Sancţionată prin decretală -cu No. 268, din anul 1862, 

2) Sancţionată prin decretul cu No. 249, din anul 1862,
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-tui an dupe statu duo și dupe legile speciale ce S'aii aședatii și se: Vor aședa în cursul ace tei sesiuni, .. ui Art, 2.: Percepțitinea, tacsel de transmitere de 10%, din ve-,, nitul brut al Monastirilor şi aședămintelor publice, aședate în Ț6-. ra Romănâscă prin legea din 1-iii Sepetembre 1860, se va face po-! „trivit dispos'ţiunilor acestei legi, și în partea de dincolo. de Milcoz de la 1-ii apriliii 1862, e PI IE :: Articol adiţional. Condiţiunea de 10,/ prevădută la art. 2, fi-'. “ind destinată a Suplini tacsa de transmitere pentru proprietăți de » mână mârtă, adică că ea privesce fondul, iar nu venitul, și prinur..: mare, nu este „de .natura contribuțiunilor pentru” cazi suntă anga- jați prin contracte 'arendașii a“plăti pentru proprietate.  ....:; 

==, 

LEGE 

- asupra patentelor, !) : . . Ia | 
„Art. 1. Tot individul Rominii sati streini, care: esercită fn Principatele-Unite: un comercii, industrie,“ sai o profesie din ace-. lea care nu vor fi coprinse în escepțiile hotărite prin presenta, le-"" ge, este supusi la contribuţia patentelor, | o e Art, 2. Coutribuţiunea patentelor „este un - drept. fiesii anual, * " regulat dupe tabelile litera A. B. C. anecsate la presenta lege. „ Ac6stă contribuție se aștdă: : i „1. Dupe populație şi dupe o tariță generală pentru industriile | şi profesiunele enumerate în tabloul A. : | Il. Dupe popolaţie și dupe o tarifă escepțională, pentru indus- - triile şi profesiunele arătate în tabloul B. - | ! _ II. Dupe mijlâcele de producere pentru. acele industrii,- şi : profesii, care se coprindii în tabloul C. - DR Art. 3. Comereiurile, industriile și: profesiunele, care na sunt. -. denumite în menţionatele tabele, vor. fi supuse la patentă; dupe. a. nalogia operaţiilor sati a obiectelor de comertii, și dupe o hotărire - Specială a Ministeriului de Finance, prin concursul Comisiunei pre-' vădută la Arţ. 13 de mai jos. SE Sa dn fie-care cinci ani tablourile. adiționale de profesiuni. vor fi: - sancţionate: de Adunarea Legislativă, a SR Art, 4.. Pentru profesiunele al cărora drept variează dupe po- : polaţiunea locului, unde ele se esercitiă; tarifele vor fi aplicate, du-. pe populațiunea, care va fi fost determinată prin cel din urmă re- censement. . ... a i "Cu tâte acestea, când la un noii recensement; se va trece o co- mună  într'o altă categorie Superioră acelia în care făcea parte mai ! 

1) Sancţionată prin deeretali No. 100 din anul 1863,



—-414.—. 

"nainte, adăogirea dreptului patentei nu va fi aplicată de cât cu o: 
jumătate în cei dintii trei ani, | a. 
„= Art, 5. Patentabilul care va, esercita mai multe comerciuri, in- 
dustrii. sati profesiuni, va fi supusii la dreptul patentelor în modul : 
următor: :.. '- 

„i: Dacă. esercită mai multe. comerciuui, industrii ot. În. ace-: ? 9% 

4 

A 

„lași locali, va fi supusii numai la o singură tacsă, ce mat redicată ; 
din comerciul sai industria sa: , Dacă esercită comerciurle' saii in- 
dustriile e.t,c. întruna, şi aceeași Comună, dar în diferite prăvălii, * 
va plăti dreptul de patentă întregii pentru comerciurile sai indus-.. 

$ 

tria sa cea nisi redicată, și. osebit jumătate pentru fie-care : prăvă- : 
lie, dupe categoria acelui comerciii sai industrie. . 

Dacă comerciurile sai industriile sun esersate în diferite Co- 
mune sait oraşe, vor fi supuse la, atitea, drepturi principale câte sta- 
bilimente separate are. : - 

Art. 6 In oraşele sait Comunele, unde pupulațiunea este mat . 
"“puținii de. 3,000 suflete, patentabilii de clasa 7 și S nu vor & su- 

puși la acel drept al patentei, cum. se vede în tarifa generală pen- 
“tru profesiunele supuse la impositul patentelor dupe populaţie. 

„Art. 7. Nu vor fi supuși la patentă: De e 
1 L Pictorii, sculptorii, săpătorii, (gravori) desemnatosil și musi- cil, considerați ca artisti. | i - 

II. Profesorii de bele litere, sciinți și arte,. șefii de „institute - particolari, editorii de foi periodice şi artiștii. dramatici. 
“IUL. Proprietarii cultivatori de pămînt numai pentru tîndarea, 

şi manipuiația recoltelor și râdelor produse din proprietățile lor şi - 
pentru vitele ce crescii, întreţinii şi îngrașă. 

„IV. Comiţii (însărcinați cu căutarea trebilor -unei prăvălii, u=.;.. 
nui comptuar), și tote personele lucrind cu simbrie saii cu (lioa în + 
casele: atelierunile sait: magasincle persânelor de . profesiunea, lor, 
precum și lucrătorii ce lucrâsă în caşele lor saii la particolari fără - 
ucenici și fără prăvălie, 

„Nu sunt considerați ca “calfe saii ucenici, femeea ce lucrâsă' cu bărbatul ei, copii neînsurați ce concură la lucrul părinților lor, . 
și simplu salahoi cu miîinele, al cărui concurs este îndispensabil în: 
ecsersițiul unei profesiuni... 

V. Pers6nele care fac comerciul umblind “cu, coșuri (panere): : 
sai tave pe uliț, prin pasagiuri, prin pieţe, prin sate, prin bălciuri ' 
(iarmardce). Asemenea, și obiectele de consumaţii sait megelicuri și, 
alte, fără prăvălie sati maghernițe (baracă) - statornice. 

: Cărpaciă, umblătorii, sacagii și spoitoriă sati “reparatorii de 
obiecte de bucătărie, : | 

“VI M6șile, car6 nu întreținii case de nascere. a 
„Art. 8 Toţi ambulanți, aceia cari vîndă umblind „obiecte ce 

nu pot fi considerate ca, articole de prima! necesitate: (de nutriment) 
precum sunt cei ce portă mărfurile lor :pe spate -(Colporteurs) tol- 
bași de stofe, de pînă, de sticlărie, de dantele Şi alții, sunt su- . 

Ss
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puşi a plăti jumătate din dreptul ficsat al patentei „pentru comer-; cianță cari vind. asemenea, obiecte în prăvălii... 
| Art.. 9. Persânele ce vini provisoriii din streinătate cu dife-; zite manufactui și alte. obiecte, și care le.vînd. sai cu bucata pe: 
la particolară saii în total a comercianți, se vor considera, ca am-. bulanți și vor fi, supuşi a plăţi jumătate dreptul patente pe un anii - "înainte, după clasa la care sunt aședați. neguțătorii cu . "prăvălii de. . 
asemenea, articole, și.nu tor putea f îngăduiți. nică pe ulițe, nick: 
pe:alte locuri a vinde asemenea „mărfuri, până ce nu:vor justifica : 
plata dreptului patentet cuvenită. 
„i Art 10. Patentele sunt nominale, și nu pot servi de cât ac6- 

lora pe numele cărora sunt date. 
„+ Pentru asociaţiile în nume colectivii, patenta, se impune Şefu- 

lut ce represintă asociaţia; ceilalți toyareși vor fi supuşi la paten-. 
ta cu tacsa pe jumatatea dreptului ficsii impusă Șefului “asociaţiei. - 

„ Art. 11, Pe fie-care anii se va proceda la recensiarea patentabi- 
lilor prin reviduirea listelor precedente de către o comisie compusă . în modul următorii: E 

De un delegati din partea Fiscului, 
„De un delegatii din .partea Poliţiei. pe 

„* De un delegat al comerciului alesii. Rae 
Listele vor sta depuse în cursii de dou&-deci dile, la: Biuroul Municipalități, ca în acest, termeni părţile interesante să pâtă lua 

formii dispodlițiilor Art. 13 d6 mai jos. 

cunoscința, și se facă reclamațiunele lor, care vor fi hotărâte con-. 

„Art. 12. Patentarii cari vor reclama. în contra clasificației sait “ a tacsei, nu. vor fi priitoiți dacă nu: vor justifica reclamațiunea prin . veri-un actii legal, registre și jurnale pentru - operaţiunele comerciu- - lui lor, ţinute :în buna regulă, saii ori-ce alte documente. vrednice „de credință. * 
4 Art. 13. Reclamaţiunele patentabililor vor fi cercetate de Pre fecții şi hotărâte de Ministeriul de Finance, prin concursul. unei co-.: 

misiuni compusă de::  .: 
„ Directorele Ministerului. -  . o e 
„Şeful Secţiunei Contribuţiunelor directe. . .. i 

- „De doi delegaţi ai comerciulut aleși și II 
“Un membru Municipal... . . 
Art. 14. Contribuția patentelor este plătitore prin a 12 parte ; şi pe lună, cu tâte acestea ambulanții, colportorii, și :ork-ce alt pa- tentabilii, a, căruia profesiune nu se esercită, într'un loci statornică, s „vor, fi obligați d'a, răfui tacsa, întrâgă pîuă la finele anului, în mo- - mentul. ce li se va; da patenta. 

| Plata pe mai multe luni înainte, saii şi chiar pe un anii în- tregii; va fi facultativă pentuu cei ce vor fi escrs&nd: comerciul sati industria lor. întrun loc” statornicii. , A ! PRI i, a „. «“Art.:10. Contribuţiunea patentelor este hotiărită a se plăti pen- 
tru un ani întregii de ciitre tâte pers6nele, care în luna Ianuarie : a fie căruia anii, se vor constata că, esercită o profesiune imposa-
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bilă, cu tote acestea în. casă de închidere a veri-unui stabiliment, ! prăvălie, magasie sai atelier, urmată de mortea comerciantului sai » de falimenţ declarat, de Schimbarea - domiciliului, saii încetarea, şi restringerea comerciulut ori a industriei sale, dreptul patentei, la : care este aședat, nu se va plăti de imposabil. saii casa lui, de cât . 
scăderea Ia aceste caduri se va acorda, În urmarea reclamațiuneă părții interesate. Aceia, cari vor întreprinde dupe luna lui Ianuarie o profe- 

- (i a trimestrului în tare a început întreprinderea; asemenea se va : "face și cu aceia cari întreprind o profesiune de 9 clasă superioră acelia. ce vor fi esersat maj nainte și vice-versa. ba Art. 16. Patentabilul ce va, voi a se strămuta din orașul sai |. Comuna, rurală în care este înscrisă, va fi datora se conforma, dis- -Posiţiilor Art. 11 din legea de urmărire, a încunosciinţa, adică, Controlorului sait Sub-Prefectului, ori Comisarului Financial respe= . ctiv cu. o lună "nainte, locul unde voesce a se strămuta, Şi a achita mal întâiii sumele ce ar datora din tacsa patentei pînă la finele anului 
Art. 17. Patentele sunt, valabile -pentru un ani numai, ele trebue a fi renoite şi espediate în cea. întâiii lună în care se publică tarifa patentelor, . : | i Art. 18. Patentabilul este dator a înfățișa patenta sa ori de câte oră va fi cerută de- agenții autorităţilor administrative şi judecă toresci 

| _ - . Nimenea nu va, putea formula vre o cerere, nici a face veri un act judecătoresc relativii la, comerciul, industria, sati proffesiunea, : sa, pînă ce mai întâiii nu va, înfățișa patenta la care este imposat. IL, Impiegaţi! ce ar contraveni la acâstă disposițiune, vor fi. Supuși unei amende de la 100 până la 500 lei. ' II. Urmărirea, acestor amende se va face de câtre "Procorori înaintea Tribunalului competent. | a - Acelă care va esersa comerciul sat industria, fără să plă-" : tâscă dreptul patentei, precum și acela care se' va servi cu patenta altuia, va fi Supusi la îndoită tacsă pentru tâte lunile care va fi Păgubit Fiscul. aa : NE Acestă îndoită tacsă “nu va putea, covîrși îndoita tacsă pe un anii .- 
: ” Art. 19. Patentabilul care va pierde patenta sa, va putea recla-. ma alta duplicată prin Prefectura locală, cu obligațiune 'd'a fi su- pus la amenda; prevădută la $ 2 Art, 18 în cas d'a se.-dovedi că a făcut cu cea d'intâii patentă veri o întrebuințare păgubitâre Fiscului, E e Art. 20.' Contribuţiunea patentelor va fi aşedată. conformii cu disposiţiunile presentei legi, cu începere de la I-ii Aprilie 1863. - "Art: 21, Disposiţiile contrarii Presentului proiect de lege vor fi și vor reminea desființate, cu începere: de la aceeași epocă. * : 

N
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Da -Tarifa generată a profesiunelor impusă dupe pupulaţiune... . 
E Da | Dreptul Patentelor, Da 

  

        

            

Clasele, De 1a 20 mir su-[De Ja 20 mii sn-lDe la 5,000 pînălDe la 3,000 sufle- a fete în sus. lete pînă la 5000. .. Ia 3,000. - „te în jos.» 
Lei, Let, Lei. | : Lei. 

1 600 |... 400| . 250| . ,.150, 2 |. „300| .- 200| ..,- 130| "go; 3 | 140| 100|. 75 35 4] „95|: 175 50 |: 25. 5. „65 „O 50Ţ „35| 19 6 50| 40| 25 6 7|. „25| "20 | 8, SO 

 Zarifa generală pentru -comerciurile și industriile împuse la! tacsa i“ patentăă dupe! populaţie. Ă ă 

DREPT FICS AL PATENTELOR, 

  

        

  
        
  

Clasele, De Ia 20,000 su-|De 12 20,000 sufle. De la 5,000 sufe-lDe la 3,000 su- rp :.'-:* 1» fete în'sus.. [te pîna la 5,000.jte pina la 3,000. .flete în jos, ! 
| Lei, - Lei. |: _Leă.]| . Lei. 

a „600 |" “400| * -- 250 „1150. i) "800 | 200 |. "130 „1180 3 140 |: 100 - 115 a 85 4 95|. OO 70| 50| tos 5 65 „50 85 „12. 6] 50 40 „i 95 6 
7 „25|. 20 12 — 8| 15 10|: 6 . — 

TABLOUL A. . - pal 
"Numirea Profesiunelor. 

pi ii LASA Li | 
Articole de lucs, — Aduse din streinătate „de mai multe şi diferite 

mii + “Specit (Basar, cum este magasinulii lui Grand, 
„ Hoetsch peptenaru.)  .



Băcan: ui 

„+ Comisioner. 
CINE | 

' Gasil. - 
Giuvaergiil. 

Grâne. 
Poştii. . 
„Lipscani, | 
"Stofe. 

Bacan,: :.- 

Bumbacari, 
Blane. 
„Cereale, 

" Cofetar fin. 

Croitor, 
Droguist. 

Farfurii, 

Feri. 
Gogoși. 
Grâne, . 
Haine, 
Licorist. 
Lipscan. 

— 418 — 

i— Neguţător care aduce articole 'de băcănie cu ri-: 
dicata în cătimi mari și vinde asemenea. 

Bijutier. — (Giuvaergiii) Neguţitor care aduce bijuterii ga- ei „„.ta.de mari valonă şi le vinde fasonând. şi 0- 
ppm biecte dupe comandă. a Pa: 

“Bogasier. . — Neguţător importind cu ridicata şi desficîndule 
i obicinuit cu ridicata. a 
Bumbacarii.  :: — Neguţător care aduce. din streinătate cu ridica- 

, „___ta şi desface asemenea. pa 
.„ Cîrciumar, „— Neguţiător cu ridicata şi umenuntul, . - 
„Cereale, „— Neguţător esportind suii vîndind în țâră cu top- 

tan cătimi mari. 
„=— Care face întinse operaţiuni cu streinătatea și 

în ț6ră cu mărfuri cereale ete, 
„— Niguţător cu ridicata, 
_— Cel ce aduce scule din streinătate de preţ ma- 

re (vei bijutier.) ” 
— (Vegi cereale.) 

— Întrepringător. de drumuri mari. 
— Veţi stofe) RR 
— De. mătase,, de bumbaci, de aţă și de orl ce 

"alte asemenea articole se vind cu ridicata 
„;. (toptangiă lipscan.) . . 

" CLASA IL. - 

1. — Neguțător care vinde obicinuit și cu ridicata, 
„Și cu amenuntul, -. N : 

— Idem cu ridicata, . 
„— Neguţător, care cumpără și vinde în țeră „sai 

4 

schele cătimi mai mici, 
— Aducind articole de cofetărie din streinătate și luerînd și însuşi. + : 
„= Bărbătescii sai femeescii vîndind și stofe, 
„— Negnţător cu prăvălie care vinde ape minera- 

le, articole de spiţerie, vinuri streine, artico- 
le de biicănie, văpsele etc. * a: 

— Şi cristaluri, neguțător vindind în cătimi:: mari 
ŞIMi o 

— Neguţător cu ridicata. 
„— De mătase și semință, neguțător, 
— (Weg cereale.) | 
— Din streinătate, neguțitor aducînd cătimi mari. 
— (Veţi cofetar) ce fabrică și vinde și licor. i — Veţi stofe)... 

— Nelucrată (brută) cu ridicata, negoțător, E
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Magagie. ,  — În care:se vinde. materiile cele mai nuoi, adică, 
NN tă cele mai de modă, stofe, haine de dame etc. 

Marchitan. -  — Negoţător în' cătimi mari.și mici Sau 
“Mobile, .- i: — De lucsii din streinătate, negoţiitor cu. prăvălie, 
“ Modiste. — Marșande care aducă diferite articole din strei- 
i iii " mătate și le confecțion6gă-însăși, «ni 
Otel. .. ::  — Mare mobilat pentru: pasageri avind şi birt, 

- Pălării, „— Neguţător şi fabricant. avind şi articole de 
Dea: aa „i “toaletă, " , a, : ICI 

Porţelanu. i— (Vegi tarfurier.) Sa 
“Postavuri.  -.:- — Sai alte stofe, fabricant, o'tacsă fiesă,.. -.-: 
Postavuri. — Neguţător cu ridicata și amănunt, | 
“Postil. : :--.-.: '— Întrepridător. de drumurri inai scurte. i) 
 Păngă. „— Neguţatorii cel. ce aduce din streinătate şi vin- 

de Olandă, Lino, Madepolon, Americă și alte- 
le cu toptanu și cu amânuntu, „i: 

Prăjituri. — (Veţi cofetarii.) a) 
Rachiă. „— Saii spirtă, negoțator cu ridicata şi aminuntul, i 
Săpunuri,  *  — Și luminări de. stearin aduse din streinătate, 

| | neguțitor cu ridicata şi amănuntul. 
Spirt. îi. +. i— Saii.rachiii cu ridicata și amenuntul neguțător, 
“Stofe... : ".: —.De mătase în: mici cătimi și în am&nuntul. 

„ Tapiţer, — Neguţător de mobile aduse din streinătate: 
Tutun, , — Neguţător cu ridicata e ri 
Unt-de-lemnii.  — Vindător cu ridicata. i 
Vinuri ..:î:::— Streine cu ridicata, - ... - ie, 

„-Văpsele, —O—O—O— Wegiarogmuist) mi 

a a Opasa IL | Ă 

pe minerale. '— Neguţătoru cu prăvălie: . 
" Argintar — Neguţător care aduce din streinătate obiectele. 

jiu is: de argintii şi le desface ca amănuntul: : i 
Armei  :.::— Neguţător cu prăvălie care-aduce arme de lucs 

- din. streinătate. 
» Băcan, * - . -— Negeţator care vinde numai cu amânuntu, . .! 

- Baluri nobile... — Antreprenori. : . ... i 
Bijutieri. + — (Giuvaergiii cu prăvălie care lucrâsă tot feliul 

„de obiecte comandate, și.vinde și gata, 'udu- 
cînd şi din străinătate mică cătimi,.. “:. 1 

Birti, . +; — Sabiliment în locuri principale. pa 
Bogasier. — Importind în mai mică câtimi și vîndind numai 
acu amănuntul,” Sa Ri 

Blănuri. OO — Industriași care aducii blane din streinătate și 
E a ură, 
Blane. — Cu ridicata și amănuntul. 
Brașovean. — Importind cu ridicata și. vindind cu ridicata şi 

cu amănuntul. -.. i, taia
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* Cabinet, literar. — Derector. | i 
„Cafegiii: us —, Avind şi articole de cofetărie din streinătate. 
Cinepă. = 7 Nezoţăia cu ridicată. 

„Circiumar. - „— Mal puţin de cit cu ridicata; (demi gros) şi cu 
a am&nuntul. : 

“ Deaprasar. . „„— Neguţător aducind articole din streinătate pen- 
E „ui tru garnitura costumelor de dame și pentru 

A pălării. | . 
„Cereale. — - Speculant permanent - de mici cătimi prin. tir 

guri şi obore. 
Ceasornicar. |. eguțător şi fabricant aducind. marfă din strei- 

„ nătate. 
Cisme. .  .  — Saii pantofi, neguțătorii e cu prăvălie aducindii 
PN marfă gata din străinătate. | 
Coafor, . . . .—. Care vinde și parfumuri. 
Comisioner.: . - — Cu operații numai în țeră. 
Corăbii. — Constructor.. ; 

„Covâre. .. : — — Neguţătorii cu ridicata. :. -. N 
„Cherestegiii. :. — Neguţătoră .cu stabiliment.. ' 
Chibritar. — Neguţătorii în cătimi mari 
„Echipemente, -- — Adică trebuincidsele pentru îmbrăctimintea mi- 

INEL . litarilor, precum epolete Și alte obiecte, ne- 
ie ” guțătoră, 

Făină. „— Neguţătorii cu ridicata. | A 
Farmacopeii. _— (Veqi spiţerii). 
Fierii. — Neguţătorii cu ridicata şi amănuntul. 
Gagi. „ „== Neguţător. cu amănuntul. 
Giuvaergiii. — Neguţătoru celi ce aduce scule din străinătate 

de preţii mare (vegi: bijutieru). 
Gogoși. — De mătase cu stabilimenti de crescere de la 50 

paturi în susă. i 
Grine,.. «i — (Vegi cereale). 
Haine, '... ,  — Din streinătate aducind: cătimi mici. 
Hirtie. ... - + — Cu ridicata și alte obiecte .pentru scrisii, pen- 

tru Biuroă etc. neguțător. 
Lemne. ... . : — Pentru construcție,. cherestele. 
Lemne. — Pentru marină şi. construcții, neguțător, 
Idem,. . .î.;:::— Dâge, n neguțător. 
Librar. . „— Editor, 
Lipscani... .. — (Veţi stofe).. 
Dumânări, — De ccră, ntzaţătr și i fabricant tindetor , cu a- 

a “ menuntul ŞI ridicata ” 
Tien, — De: sei și săpunii, fabricant cu: stabiliment 
iMagasie. .: ::—:In care se vindă mai multe și diferite. obiecte 

precum de mimulărie, stofe, articole de bă- 
cănie, haine și altele ; 

Mobile... — De luesit: pămintene, 
Orologii. — - (Vegi ceasornicarii). |
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Otel. îi 1: '— Mai mic, mobilat pentru pasageri avind și birt: 
Pălării. — “Neguţător. o 
Panglice..:.-î : — (Vedi ceaprădar). 
Pantofar. — (Vegi cisme).. .- 
Parfumuri;. -! -: : — Neguţător cu prăvălia avind și alte articole curentă! 

- Păr. — De cal sai de. porcii, neguțător cu ridicata. 
Pasmantarie.  — (Veţi ceaprăsar). , 
Pe. . „1— Streine, neguţătoriii.. m 
Postavurl. = Neguţătoră cu amănunt, 
Plumb.  : ::'— Cu'ridicata- şi:în părți. - 
Rom. _u— Neguţător cu ridicata. -- . 
Samsar.- + —- De'cereale. ... 
Seuri cervişuri, - — Neguţător : 
Scînduri, : : +: '— (Vel cheresteaiii) P 
Spălătorie.- — Stabiliment de spălătorie. . 
Spițer. __— Cu prăvălie aducând articole” de lucs! şi. miedi=" 

| Pa „ camente preparate în streinătate... 
Stofe. +. -, —: De mătase, de bumbaci, de aţă şi ori ce alte: 

asemine articole cu amănuntul, 
Tapiţer. ” —:Neguţător. de mobile fabricate în ț6ră. 
Tipografie. . :::: —: Stabilimeat cu maşină sait-mal multe tescuri.: 
Tutun -. — Neguţător cu ridicata şi amănunt precum şi alte! 

articole, țigări, tabachiery ete. 
Trăsuri, - — Comerciant aducind trăsuri din streinătate. 
dem. — Fabricant cu prăvălie aducînd: “şi din streinătate,: 
Unt. — Neguţător cu ridicata. 
Zaraf. _— Cu comptuar avind operaţii numai în ră 
Zidar; o: — » Întreprinderi. de mari ziduri. 

CLASA” Iv. | 

Alămar, i . Oare aduce obiecte. de alamă, le vinde și toti 
ai odată lucrâză comande.: 

Argintar. — Neguţător cu prăvălie, care Jucregă comande.- 
Băl cu abur. — Antreprenor, 
Bărbier.. . "— Mică hirurg vindind și articole din streinătate.- - 
Bumbaci.. * . — Neguţător vindind numal cu &mânuntul. 
Brutar + '::': — Lucrind trei chile pe di şi în sus. 
Cafegiă, — Cu doă bilarte, | 
Căldărar. — Cu prăvălie, neguțător. 
Cantor. __—. De samsarlie-de diferite scrieri. i 
Căruţe. „n — Fabricant, de trăsuri de lucs aducind Şi din stre- 
IDR inătate.. ' 

Cavar. - —— Neguţâtor cu prăvălie. 
Ceră O — De lumiînări, fabricant. 
ldem. . 1: — Neguţător. 
Cisme.. - ::  — Sai pantofi, industriașă lucrând cu z0at multe 

câll : şi vindindi.:” 
„. 31
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Cofetar, ;...... ,—. Vindind articole. de cofetărie lucrate în stabili 
mentul 's&ă. i Croitor. — Bărbătesciă.. sai. femcescă cu prăvălie, fără, a-i 
vindiă și stofe, : 

  

Dulgher,.: ii. Antreprenor care ia. asuprăşi. totă dulgheria u-, e tz ma Del elădirt, A Sti Ter. — Neguţător cu amănunţ. | : Ă Ferărie veche, — Neguţător care. vinde fer scos de pe la trăsuri 
, vechi. i „Florărie. — Grădinar avindă rasadniţe de Bor, pomii, rodi- | tori și de legume dardavate,. | Ă Frandele. — Comun, și alte obiecte de cocă, fabricant ȘI, 

neguțător n Hamuri — Fabricant cu prăvălie şi " Vindător. aducindii a-. 
semenea. obiecte Și, “din. streinătate. . Hirtie de ţigară. —- Fabricant.. 

Încălţăminte, . : „.— Neguţător cu prăvălie, 
Lampe. ;.;.:,:— Fabricant şi neguțător aducindii şi articole din. , i streinătate. * 
Lemne. ..,. :— De tocii în magagiă, neguţător. 
Librar. . a — Care vinde căr fisa Şi diferite obiecte. de scris: Licorist,. .-,. —. Weg cofetar). . | E Litografie. a Stabiliment,, . 
Lipscan.. - „5 — (Well stofe), pe Lină. „— Neluerată (brută) cu amănunt. 
Marchitan. — Neguţător în cătimi mici, . 
Mecanică, ;, n — Maestru mașinist. ' ! Modiste. —O—— Care luer Gdă comande fără a aduce articole din: 

„ streinătate, cumpărându-le din ţ6ră. Ochelar, — (Veqi optică). 
Optic. — Vingătorii, de ochiane, ochelari; binogle, baro- 
pp metre şi instrumente de: sciințe. . Ornamente, . — De ipsos, “de piatra pentru architecturi, fabricant Oase. . ... ,.:, — Lucrător (veci strungar). | 

Pantofar. o — (Vegi cismar). 
„Pinqă :.....: — Neguţător cel. ce vinde cu ridicata ș şi cu - amă-. 1. Duntu pînlâturi grâsă, precum americă,, pînă: . 

„+ “de Braşov și alte asemine articole aducindu-: 
| le din Streinătate. : Plăcintar. — (Vedi simigii) 

“Prăjituri — (Vedi cofetar). 
Rachiă, e î.:  — Sau spirtă. neguțător cu amănunt. i 
Sabii. — Nepguţător de diferite aaticole , ostiigesel și ga- 

NE lantarie. 
Săpunuri, — Fabricantii. : 
Sidicar, — Cu prăvălie, cusetor de. fr pe stofe, catifea etc. 

„» î. adacînd şi obiecte milităresel din. streinătate, : 
cum epolete. ec: i: ,
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Simigit. — - Pabricantăi Și. vindător cu prăvălie în ulițile ce- iii în it 16 maă însemnate ale: oraşului saii „Piețe, pu-. | i îi blice, 
Spirt, — Saii rachii cu amănuntul, “i Spiţer. „—.-Cu prăvălie vindind medicamente preparate alor: ta pitt “în 'Teară, j Stofe. ..., . 27) m De m de bumbac; „de aţă și de or ce a- . te asemenea articole” neînsenmate, ) Strunear, » — Cu prăvălie vindind articole Iucrate de “dinsu, | Şi streine, Da a " Şelar, — Neguţător. A a. ară Timplar, — Antreprenor cel ce ia în totul lucrare; de. tim- pi ii ci e plărie a unet Qidi, - Tapeturi, „.— De hărtie, neguțător avind şi alte obiecte, Trăsuri. = Fabricant cu prăvălie lucrind. porunceli droşel carăte, brişc. . 
Vinuri indigene. - — Care cumpără: mai multe buţi. și le speci 

      

e a = „Yîndind cu butea saii maj multe. ..., Sa Vapsitor „=: Vei zugraf). 
Zugraf. — De sal6ne, camere Şi imitație da lemn, zu) . ” ; _ i D ) 

Ocăsa y. - e : ) 
N Abagii. — Care aduce, abale din troinilate, (ŞI: Tuexâsă în) prăvălie. | 

.) Alamar. — Care lucrâsă numai în: prăvălie poruneelt Arme. — Fabricaut cu prăvălie, -. . Ri Bican. -— Neguţătorii care cumpără de la toptangii ș si vin-, de cu amănuntu. i Băi. — Dă! de apă rece, antreprenor. PIE EEE: Baluri. |, "i: =. Ordinare, antreprenor... -j Bandagist. . nui (Vedl mănuşar), Bărbier. | i —uerind numar cu calfe. ŞI cf Basmangii. . — (Vedi boeanaiu) Bere. — Neguţător. cu prăvălie. ..- p Bice, biciuşte, Tica și vinglător, (seg. hamuni lucrate în; Dea ară , Biliard. = Ana. oral care le închiriată saii IG vinde” Bizar, — Droşear cu.0 trăsură, | Birt. — Stabiliment ordinar, eri Bogasier, „.— Cumpărinidii în citimi mari şi. tngindiă -« cu.. ai au: a mănuntii: . 
“i Boiangerie, . „i > Cu teaseit de călcat care văpsește stofe şi Al ua te obiccte, -. 

d) Dumbac. - .: = Neguțătoră care cumpără de la toptangii căitizaă . mar şi vinde cu amănuut. , - Blănar, sii Industriaș care „Cumpără. blane de la toptangit) şi lucrâsă, e, . 

tr, 

   

LN
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Blane. ..! . ': — În amărunt adică cu bucata. - ii Bragă „i. si. i — Fabricant cu prăvălie dacă lucresă şi obiecte osebite precum halva în cutii etc. | Braşovân: -— Vindind numa! cu amănunt. - - 
Brutar, +... — Lucrindii de la trei chile în jos. e Botanic.  — Grădinar sai neguțător cu prăvălie, vîndind po- 
miam tis = mişon, semințe, eupe de flork (vezi florar) - “Cafegii. +: — Cu un bilart. - 
Cadre. -. .:::— Neguţător (vedi galantier). 

„_ Căldărar. — Lucrind numai în prăvălie, 
Cinepă. „— Neguţător în parte, 
Cantaragiii. .! ..: — Fabricant şi neguțător. | Mae Circiumar, O — În amănunt Cumpărind cu butea în cătimi me- pm es idiocre, i Căruţaş.:.. îi: — Fabricant simplu de diferite trăsuri, 
Casa mobilată  — Antreprenor. | 
Cavaf, Neguţătorii în cătimi mic... sii N Ceaprăsar. -.:'-— Cu prăvălie lucrind cu mai multe călfi articole, | „de mătase, de lină şi. bumbac. Ceasornicar.  ::—' Fabricânt și neguțător, 
Ciocolată. — Fabricant şi neguțător, 
Ciorap!. — Fabricant 
Coafor. - — Simplii, 
Cojocar subțire: — Maestru cu prăvălie. e ARE 
Colivii. şi curse: — Neguţător cu prăvălie. | 
Idem . i: : — Fabricant. 
Covacii. .— Maestru cu prăvălie: 
Cutii. îi «i 4:— Lucrător şi legător cu prăvălie. : 
Clopote. -— Turnătoriă, - - - 
Dagherotip. — Cu 'stabiliment. a | 
Dogar. „— Fabricant şi neguţător, făcînd şi Qăcători. mari. 

pentru spirt, tocitori pentru poverne. : . - Dulgher. — Lucrătorii care ia asuprășt o parte de dulghe- 
rie a unei clădiri, e 

Farfurii. —. Neguţătoră cu amănuntii. . - - 
Feliuare.. : . :. ——:Fabricant. ie DL 
Ferărie. : :  — Maestru cu prăvălie, care „lucrâsă și vinde di- „» ferite obiecte de ferărie, precurn brâşte de uși, „- lacăte, ferăstrae, topâre, ete. Fotografiă. O—— Stabiliment - i” 
Florărie.: -* -:,  — Grădinar numai de' flori și pâme, a Fructe. — Neguţător cu prăvălie cel ce vinde tot, felii de. a -_POme, cum mere, .pere şi alte aseminea, Galantier. — Neguţătorii care vinde obiecte de galantarie, ca: . RR a „în dre, pervase pentru tablouri, oglingi :și alte IE | mărunțişuri. --.: 
Gogoși. .. :! *.: — De mătase cu stabiliment. de la 50 paturi în jos, 

esceptinduse țeranil.
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Grădinar. —. Ned florar). e pi Haine, .— Indigene, neguțător.. i Hamuri -..; 3. — Fabricant cu prăvălie fără a aduce din: stră- doze cm inătate, : RE Da Ibrişim. . — Neguţător, | 
Jucărier, —- De copil, neguțător cu prăvălie în mari cătimi, * “Lăcătuş, . — (Vedi ferar). . - E 'Lămuritor, « :::: — De aur şi de argint, maestru, zi " Lemnar. — Pentru trăsuri de lues, | Lengerie. — (Vedi rufe) neguțător. .... , | at) Lumănari,.. :: :, — De stearină şi săpun, negaţător vîndind numal." Măcelar, ii Tăind de la 5 vite mari în sus Mănușar. „— Cu prăvălie, acela care. face mănuși, . cordână „ide pele și alte bandage (legături). si Maşini. „i — Fabricant, e eri Mătase. - — Fabrică, care lucrâsă gogoşile de matase, să Ia „ies6să la a 5, clasă, mat mult cu ler 2 de | fie care casan. ” Măturatul ; :. — Uleţelor (vedi udatul ulițelor) ii, Mori. „— De măcinat, Fabricant, Cale. — Neguțător cu prăvălie, acela care vinde le. „. Străchini şi alte, asemine obiecte în pieţe pu- a blice, a EI IRIRAN Orologii. ...:.=— (Vegi ceasornicar). E II Otel. | — Fără birt. ' E Pae văpsite. — Neguţător. 

Panglice. — (Vegi ceaprăsar). | | | Păr. i: —: De cal, de pore, neguțător în părți. i Pasmanterie,  — (Vei ceaprăsar). 
Pepeniară. i: — (Vedi forărie). . Oţet. . — Fabricant, | | Peşte. . — Prospăt și sărat, neguțător cu prăvălie în mă-. runt. ăi NE Ia, Pej. — Pin ţâră, neguțățor. - '.. ... Ri dem. ; ::,  —, Lucrător (Vei tabacii) ... . pi Pome : O O :— Și flori streine, .neguțător, Pompe. — Funebre (antreprenor). . * ... ti Portretar. — Fotografie saă degherotip. ... Sar Porțelan.' ; :;i - — (Vedi farfurier.) . m. uri Pângă. „— Neguţător de pindetuui în mici cătimi, cumpă-. a Tnd și văndind, Praf de arme. — Neguţător, . - Ra Precupeţ. ;.— Cu prăvălie în pieţe publice, vEndind tot feliu "+ de legumI-useate, cum fasole, madăra, po: -Tumb, malai -şi alte aseminea. ta Răsucitor, — De matase cu fabrică și ibrişimgii, îi Rufe, +... :11— Neguţitor cel ce-vinde cămăși, ismene, 'ciorapi Și alte asemine' obiecte de rufărie.
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Samsar. — Între neguțător și bancher, O: să Idem. — Intre paxticolar și comerciant, i Săpunuii, insisi. — Și lumănări de sei, neguțător cu amănunt, : Sedecar. — Lucrind în prăvălie, fără a duce articole din Streinătate, a: Smălțuitor,i: şi so Macsta, o. - i Șelar. - _— Maestru şi văndător. . Ra Suncar; — Cel cel 'se neguțătoresce: cu Șunci,  cîrnați şi. alte asemine medelicuri, - - a Tabac. — Cel ce luerâdă piei cu călfă - Tămplar, ti — Îndustriaș cu prăvălie luerînd comande de tăm- „» + _plarie și mobile avind Şi călfi. e Tipografie. :.-: — Numai cu un tâsci, | Torcător. i. .-: — De lină saii bumbacii cu fabrică. Tulumbagiii... * — Fabricant de tulumbe și stropitori; Tutun... +: ::—, Care vinde cu bocceaoa şi tăiat. e *Transporturi.. ::4..— Antreprenor în cătimi mari cu mat multe tră- sură. Udatul uliţelor, —— Antreprenor însărcinat cu udatul ulițelor” mai ; pute. i „Văpsitor,: +: — (Veţi zugraf). -Vase de bucătărie— (Vei oa: Zidiri — Antreprenor de mici Qidiri, Aa Zugravii. — Maestru de biserică, icâne și: stofe, -.;. ia 

Cuasa VI, o a 
Abagiii. iii — Cu prăvălie, care lucrâză numal. | i Alămar, — Reparator. cu prăvălie, i Argintar. — Neguţător cu prăvălie, reparator de obiecte de- a tot feliu. Aa: tă Arme. : iu: — 'Reparator cu prăvălie. Barbier, -— Cu o'calfă sai singur, Baștone. — Fabricant şi neguțător. . : ci Bijiutier. — (Giuvaergii) cu prăvălie, care lucrâză mici 0- i . biccte comandate și repargză, . î Bileart. — Fabricant, Birjar. > — Căruțaşii cu o trăsură, | - | Bogasier. — Cumpărînd. de la cei de mat sus, în mici cătimi, iti și văndind cu amă&nuntu. .- a Buiangerii, — Care văpsește lucruri ordinare. Bumbacă. — Negutător în cătimi mal mic, Bragă, : :1.î + —"Pabricant de bragă şi alviţe în cătimi mal mari. Căciule. «+: .: — De blană, fabricant și neguțător. . ” Cafegiiă. -— Simplu fără bilârţ, * Cănepă. și. "Maestru preparator, - i Cărămidă, + i — Neguţător cel ce vinde cărămidă depusă (veţi e e vărară), . - 

 



— 487 — 

Circiumar, .:-— —: Neguţător : cu amenuntu în cătimi mici.: 

  

Căruțașii. ia — Reparator de trăsurl.: = 1 Ceaprăsar. . — Cu prăvălie, lucrind cu 0 calfă Sail singur. rii Ceară. — De pecetluit. fabricant Și, neguţător. Di Cerneală. O O — dem . Idem. 
Ceusornicar, : .: T Benaratoe. ' sii Cisme. — — Sati pantofi, lucrind numat comande fără calfe Cofetar. . " “* : — Lucrind articole de cofetărie” în mici catimi.” “Cojocar gros. :.—' Maestru cu prăvălie. : i Coșuri. „— De măturat şi sobe; antreprenor. a Idem. — De răchită de coji de copaci: (veci panere). ) Cuţitar. — Neguţător şi. fabricant. . 
Chirigii. — Care transportă cu caru sait. mărfuri Şi alte” 0- 

. biecte, profesie specială. - 
Croitor. ::" î— Cu prăvălie: care tae şi câse mică comande. - Dărăcitor, ::'-: — De lină sati de bumbacii. 
Degertător.. -: : — De umblători, întrepringdător. 
Decatir,) i i: Maestru lucrind cu călfi, " 
Dogar, — Fabricand care lucreză și prin ajutorul altora: Doniţe, - —'Maestru în permanență. 
Esercițiii. — Cu arme pentru-a trage la semnii, stabiliment Făină. — Neguţător cu amiinuntu." | a Ferărie. — Deosebite: alte vechituri de: fer. Bai - i Ferar. »— Maestru, reparator, i 
Flori „== Fabricant şi neguțătore cel e ce- face floră: d re Găitănar. — (Vedi ceuprăsar). 

  

Ghiaţă, i— Deposit Și neguţător 
dem. i. — = în magherniţă și alte obiecte, pânic, 

OrĂ, etc. .- 
Gimnastică. O— Învățător de pimvastieă cu stabiliment,» i: Giuvaergiii. .  — Neguțător cel ce aduce scule din streinătate de | ia preţii mare, (vegdi Puieră) iai Grădină. 1: — Publică, antreprenor, - - m “Halne ci — = Vechi, neguţiitor cu prăvălie, o mi! Idem. . . „.— De copil; idem : idem. 
Icâne. — Neguțător cu prăvălie. -- - - a Inii. — Neguțitor care vinde ini, cânepă Ct,c. - i Instrumente,-” „i —, De musică, fabricant. * Idem;: n i De 'arat şi pentru plugăric, fabricant ci cu prăvălie. Ipsosii, îi si Fabrican numal de obiecte de îpsosă Și vân- 

dător. 
Jocuri. OOCOOC— Danţii-maestru, nteeținind salâne de danţi “ Jucării. . : :. — De copil în mică cătimt. iai Jugănar. !: îi :':— De cal, maestru 
Lampe.! -. — Fabricant, cu amănuntu. 
Legător. — De cărți.: 
Licorist,  .::"— (Vegi cotetar). . Luminări. — De sei, neguțător văndind + numai.
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Măcelar, ..;... „ui Tăind de la 5 vite. Inari în jos. FRI Xdem. — dem vite nici, precum miei, porci. ete... Măturațul, ;;.. :— Uliţelor (vegi udatul uliţelor). o Miere, : mini Neguţător,. 
Mobile. - — De lucs, închirietor, , Modiste. — Reparătre, care repară pălării, bonete, Morar, . .. «iii Constructor, Me i Nişip. i ui n—' Neguţător, stăpînii de gr6pă de nisip. . Oale. — den, În osebi:e locuri de piețe publice cu pră- DI vălie. 

A Orologiii. | = (regi ceasornicar ) . . Oase. > — Lucrător (Vedi strungar). Pălarii, n Teparător cu prăvălie. Pavglice. — (Vegi ceaprăsar), Panere.  , ,.:.— „(Coşuri) fabricanți şi vengătoni, care vindii ase- | ” menea obiecte, precum şi de lemne, precum sunt albii de spălat rufe, doniţi şi altele, Idem. — Comerciant vângind numai 'asemenea, obiecte, . „Bantofar.. «in: — (Vegi cisme).: e | Papugii. -. — Maestru şi neguțător cu prăvălie. Păsărar..  j..;, — Neguțător, Paseri. — De mincare, neguțător. . Pasmanterie  — (Vedi ceaprăsar).. . Pensule. — Fabricant, Ma Pecetar.: . .. — (Vedi săpător.) Perier. — Fabricant și neguțător cu prăvălie. Petre, "— De moră, fabricant Și neguțător. “Idem. : -ii, *— Pentru construcții: (didiri) cioplitort. Idem. „2 — De morminte. ... E Pianuri. îti (Clavire) fabricant. . Pe. „i Năpsitor, o NE DE - Pepteni, -— Fabricaut. și neguțător, cu prăvălie. |: a Poame. -— ȘI floră, neguțător cu prăvălie (veţi florărie.) | Potcovar, ...— Care se ocupă și cu vinderea vitelor. Ra Puşcaş, — Reparator cu prăvălie. .. Pindă — Fabricant cu un răsboiă, -,. Plăcintar, «.. ... —. (Vedi simigia.). a * Plăpumar. — Simplu care nu face şi pe tapițer,. . . Plumb, ss: — Fabricant și neanțător cet ce târmă ţeve de a: plumb și alte asemenea obiecte şi unelte, 
- i ? ae IN FI , 

Prăjituri, :  — (Vedi cofetar) Rachiii. . -, .-— Sau spirt în mici cătimi, au Rogojini. — Neguţător cu prăvălie. cel ce vinde atit rogo- jin) cât și-alte.obiecte de lemnii pentru sluj- ba casei, cum albit de Spălat, mese de lemn, , Săvane și altele... „ A Rotar. — Maestru cu prăvălie sai. lucrător, Săpător, „si ÎN. BEtză şi mietaluri, |
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Simigiii, — Fabricant cu prăvălie prin mahalale. - .....! Site. - — :Neguţător. Ă „i aa i Sobe. ii pi = (Șeminer.) | Dea e "Scrobelă. — Fabricant. E a Sculptor. -.: ji: -— Neguţător, ri „Slănină. +: -:— Și unturi, neguțător... :-. Bticlar.. . : — (Vegi tinichigiii.) 
Strungar. . ..— Cu prăvălie lucrind fără a avea articole din ” streinătate. a DIDI - Ralvaragii, — Maestru și neguţător... - pi Şeminer, .....:...— Cel ce lucr€dă sobe de fier, mașine de bucă- tărie i Şepci. — Fabricant şi comerciant, că prăvălie. ... i Timplar, .;— Industriaş lucrind mărunțișuri de timplărie.. .+ 'Tapiţer. „—— Maestru acela care numai îmbracă mobile, . ; Telal. — Neguţător cu prăvălie, . PIE Tinichigiit, .:::::. — Care lucrâdă obiecte de tinichea, neguţătoriicu - Prăvălie vendind și gemuri. “Trăsuri. ; i... — Antreprenor acela care închiriată mai multe Si " trăsuri ce are pentru speculă, | Trăsuri, _. — Fabricant, reparator, 
Trestii. „i; — Neguţător, ia Tiglă, 1: 2: — dem şi fabricant. 
Udatul. "— De mal puţine ulițe. . Ulei. n ur: — Fabricant a Unt. — Neguţător cu amănunt... - Unt-de-lemu. O — dem - „ idem,, Urditor. — De stofe, maestru. DE tai ar — Neguţător vărar şi cărămidar cel ce. vinde a- | ceste articole n, pati Vase. . — De bucătărie (vegi 6le.) . aL Vinuri. — Cu butelea saii cu butoiașul. .. Văpsitor, "— (Nedi zugraf). aa d Zebrele. -. — De fer, de sirmă, grătare, fabricant cu prăvălie. Zugraf. — De păreți şi tavan ordinar, i Idem. sp o — De trăsuri, o. A N „Idem. — De diferite lemnăril. D 

„....... Numirea Profesiunelor, - . a 
| Oas VIL. o E te 

Acordator. — De piano şi alte instrumente, | N e Argăsitor, .,, ..:. Tae ae neo aaa ozosuaa on. csnaase noenenannaaoaeii Argintar. — Neguţător de lucrari miel. a . Artifică. „= Fabricant, N ă Băcan.. .. „ui Negaţător de” lucru de. miel valori. cu amă- „nuntă.
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Barca, citi — (Vedi luntre.): . . - cae i Blănar. . — Simplu lucrător cu prăvălie. . i Bragă. — Fabricant d bragă în cătimi mal mică, „i: Căldărar, — Fabricant, reparator, SE a 
Candel. — Fabricant și comerciant cu. prăvălie. .. ...:- „ Corsetar, — Fabricant şi comerciant cu prăvălie. ai „Cusătoresă, *  — Care câse cămăși, pantaloni și alte assemensă Da i pute cu ajutorul mai multor: m Croitor. — Reparator și curăţitor. | Decatir. . — Maestru lucrând fără -călf- „i Felter,.. i i: — ani nenenenneaa aaa incasa asa, AR Fântînar, | — Maestru, a Frandela.. - i... — Neguţitor cu deciuială. . Ghiaţa. .:..  — Neguţător văndind numai gheţă. ă Hamuri, .. :.:— fabricant reparator simplu - - Lampe. — Reparator,.. .. în „ Lemnăr, it pu = Rotar, acela care pregătesce  lemnărie "pentru „i 2 CAră și căruțe ordinare, Lithografie, ;. i. — Neguţător cel ce vinde desemnuri și peisagiuri me hthografiata, . Luntre. — Constructor acela care face luntre. ... Material vechii. — De lemnărie şi altele, precum sînt cet. ce dă- rimă diduri vechi şi vînd- materialurile. 

p 

Mşe. „— (Yegr naştere). SE ms Naştere,. - — Casele unde femeile mergi -a- naște. îi Pianuri. — (Clavire) închirictor. -. tă Pei. — Lucrător (vegi tabac ) n a Polietor, — Pe lemne saă metal.” mii Potcovar.i: î.:, — Simplu... 
Precupeţii. — În mahalale. - 

| Răsucitor, — Singur cu prăvălie. De a Sirmă, — Fabricant, e mia Selgiii. — Cel. ce drege .și spală. șealuri.- Dati Maat Țesetor. :. :.:. — Maestru, a a Tabaci. — Cel ce lucrâsă piei singur. — - Ci ae Tablouri, — Vechi saii moderne neguțător cu prăvălie... -.,; Tămplar, — Lucrînd singur cu prăvălie, -- at ni Tapiţer. — Nenuţiitor de mobile vechi. Telal — Vândind haine vechi, | Tutun — Neguțător cu balanță în mărunțeoa. Trăistar. — Maestru, 
Umbrele. —, Fabricant şi neguțător, Vată. O dem e o cideni e Zarafi: ese Ambulant; schimbător de monede pe ulițe,. . - 

Casa VIII : o. 
Cărţi vechi."!::? —" Și “mobile vechi,-- sai numai 'una sai alta din aceste articole. - :
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Căruţaşii. — Cu duor cai. - A 
Darace. — Fabricant, 
Dogar. — Fabricant lucrind singur. 
Dulgher.  . — Lucrător cu diiia. E a Funii. „.— Fringhii, ștreanguri, cel ce lucrâsă asemenea obiecte. E 
Lapte. — Neguţător cel ce întreține de la 3 vite în sus 

> și face o speculă speerală cu lapte, esceptin- stu du-sa, ciobanif ce vind lapte pe uliți în tim- 
pul primăverci, și femeile lăptărese care ati - „de la 0 vacă pină la două inclusivii, căci de 
la 3 în sus se 'vor supune la patentă.. Măturatu, -. :  — Uliţelor (vedi udatu,), 

Mături. +. —- Fabricant, 
Păine. >. Neguţător vindind cu deciuială pe tarabă sait : în mashernițe, - 
Puţarii, .-.:. - — Care face 'puții sai curăţă și sleeşte, maestru. Scorţă. „i Neguţător e pia Spălător. -.. - — Sai spălătoresă care spală rufe prin ajutorulă E S a mai multor femei. . Ma Idem. - -: — De pălărit de paic: sai dantele, i „Teleldică..  . : — Care vinde tot feliu de vechituri. Udator. : : —De uliţă mică, ae 
Uleii. „t— Vindător cu mărunţeoa. - ' Vinător.. .. - : : —: Neguţător. a i Zidar. - — Cu zioa lucrând singur. 
Plasă.. - ::  —- Pentru prinsi pesce, năvâde, fabricant, ... !: 

Comerciuri. care țin de Tabloul A, și care se tacselă dupe e- E a gulele de mai jos, 0 e 
Ambulanți. - : — Aceia cari vind mărfurile lor pe ulițe transpor- a] i - tindu-le din locă în locii, precum sînt boc- ceagii, colportori, mămulari, tablașt (afară din Art. de hrană) acesti ambulanți se taesedă. „.* Cel ce vînd mărfurile lor pe brațe sai spivare „cu jumătate din impositul patentei otărâte pen- tru neguțătorii ce desface mărfuri de aseme- - „nea natură în: prăvălii. Cel-ce vind în căru- țe cu ună cal asemenea. Cer ce vind cu că- „ Tţe cu doi cat plătescii întrâgă tacsa paten- tei otărite pentru comerciul din care facii par- . te articolele. ce desfacii. 
Magerniţe. . . — Neguţător care - vinde în magherniţe (prăvălie N de scînduri) .se tacsegă pe jumătate din pre- ul ficsi. al aceluia care vinde âceleși artico- le în prăvălie de did. 

NB. Ambulanții pot fi din tâte comerciurile cu- "prinse în acestă tabloi,... . U
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„PARTEA 2-a a a 
TABLOUL B, | 

„„Profesiună impuse în considerație de populație dupe o tariță ae escepțională,!) . - 
"Numirea Professiunelor. | 

—. Cu diplomă, profesie. liberă (lei 200 ori care , , ar fi populaţia.) Ambulanți,. --. :— Aceiă cari vind mărfurile lor cu două sai mat Ia - multe trăsuri drept ficsii de lef 200 - Ape minerale. — Sai „termale,  esploatații (adică locul unde se facii băr de ape minerale) cum Puci6sa, Olă- neştii, Călimăneștii ete. se.va 'tacsa cu :200 lei pe anii, ozi care ar fi populaţia. Arpentor, . : — (Măsurător 'de pămint) vedi otarnică. 

-Agronom. Da 

Asigurare,  — Compania de mobile şi imobile și asigurarea 20 maritimă în 4 clase, dupe importanța capita- lului 400 —250—150—100. . Bancher. - — Cu operaţie în streinătate Și în întru în 4 cla- „se, dupe populație, 1,200—900—600 și 300, - Idem, — Cu operații numat în (eră, în 4 grade, dup populaţie, 400—300—200—100, | Cărămidar. — Fabricant de mari cătimi, tacsa ficsă de ley 100, ori care ar fi populația. Sa Idem...- î:î::— Idem de mic cătimi 50, esceptindu-se aceia ce aaa fabricedă numa! pentru trebuinţa caset lor. Cârmacii, *- — De vase, corăbii, vapâre ete, aceia ce plutescii -Obicinuit de la, îmbucăturile Dunăret pînă la Brăila şi înapoi, tacsa, ficsă de let. 50. Cirmac. .-  — Cef care plutesci obicinuit de la Brăila pînă la, ui Da Orșova şi înapoi, lei 25. Caşcaval... — Neguţător și fabricant cu ridicata, tacsă de let. . iri 100, ori. care ar fi populaţia. - Distilator. '— Maestru; se tacsedă- cu lei 50 pe ană, ori care E A ar fi populația. Hotarnicii, . .-— (Măsuriitor de moșie) lex 300,:idem. Lumină. .  — e stearin și săpun, fabricant, lei 300, idem. “Maşini +. "— Pentru vapre, tacsă ficsă de lei 200, idem. | e i. mal 5 lel de fie-care lucrător pînă la macsi- : -mum de 150 lej, “Poduri, în —. Concesionar de a lua o plată 6re-care pentru e „Un pod construit peste un riii sai girlă, da- o. că este pe-drum e poştă plătescii în pro- porție cu clasa 5-a lei 50, PI 
2 La - 

, . 2 ii 
1) 'Tacsele acestei tarife se arată în potriva fie-carey profesiun).
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Idem, tei Idem peste giclă sau rii unde nu esistă poștă, 
ti er 40, ” 

Porc. .:: *— Neguţător (vedi vite.) 
Surecciii, — dem - (idem) : - 
Vite. — Bol, vaci, cal, porci, neguţător vîndind pe pi-- 

ci6re, mari ciredi câte. lei 200, orl care ar fi . - Ă populația. . ia ADR Iau . 

„Jdem., „ — dem în mică turme, idem ler--109. 
Idem. » — Gel ce îngraşă ca să vîndă cu perechea, lei 50. Zalhana. — Întreprindător lingă- oraşe - de: căpetenie. cum: 

București, Craiova, Brăila, Ploescl, Giurgiu , 
tacsa ficsă de lei 200. - - i 

Zalhana, --.  — ntrepringător” pe lingă cele-lalte capitale lei . 
: A i 150. - a NE 

PARTEA 3, : - / 

TABLOUL 0. 

Profesiuni împuse dupe mijlâcele de producere fără considirăţie * 
Să | ” de populaţie. 

„Numirea prefesiunilor. . :: ae 
pia 

Acsisar,. : o Antreprenor acsisar (vedi lucrări publice.) - 
- Advocat:  ... — Profesie liberă (dupe chirie.) a 
Arendaș. : . — De moșii, de păduri, de mâră, de bălți și al- 

tele se tacsâ(ă, dupe arenda, anuală câte lei 
„2 de fie-care mie, până la macsimum de 2,000 

lei, fracțiile dintre mie nu se socotescii. | 
— Lucrând planuri şi luînd asuprâ'și antreprise: 

de clădiri particulare se taesesă dupe chiria 
Sa „casei de locuință (a 10-a parte acestei Chiril) 
"dem. - — Luind şi antreprise de clădiri- publice se tac=: 

"= S6să cu a 10-a parte din- chiria casei de lo- 
cuință mal mult 10 parale de fie-care mie de 
lei din totalul ântreprisei. - 

. 

i 

Arhitect. 

Balanțe.: - * — Adică cumpene,; cîntare, stinjeni de fer.și al--: 
te asemenea obiecte mecanice (vedi mașine, 

i „ fabricl,) - e uită 
„Bancă. : "— Stabilimerit autorisat- de Guvernii se tecsâsă cu 

2,000 lei pentru un capital de un milion pînă 
la 4 milione, și în sus de acest capital se va 

a: adăoga 500 let: de fie-care milion piniă la mac=. Da simum de 5,000 lei. | Barcă. '- —- Sati remorehet- pentru transport de diferite măr- 
ia » Îuri se va tacsa cu:20 parale de fie-care to- 

- n0 (greutate de una -mie chilograme.)



Bere. a 

Birjar, 

Idem. | 

Caldaramar, 
Cărbuot. 
Cărţi: 
Corăbier, * 
Cotărit:- 
Ceră,. 

“Deligenţe, - 

Dinţi. 

: Doctor, 

Drumuni, 
Ecleragiu. 

Gazi, 
LEE 

i . h . 4 

Herăstrăi, | 

DI 

dem. a-i 

| Hirurg, 

Inginer, 

Lucrări: publice, — Antreprenor, precum de 

ii... —. (Stabiliment de fabricare) 

— Antreprenor 
„= De potră și | -— De Jocii, antreprenor (vedi. iucrără publice.) „— Stăpînă de vas plutitor. 

—.494. —. 

;câte.lei 5 de fie-care sută de oca din capacitatea cadanului. ” — Mal mult cu câte lei 9 de fie-care trăsură de: la una în sus, : : . „>> Căruţaşii câte lei 15 de fie-care trăsură de În ] în sus, au 
(vezi lucrări publice.) 
de pămînt (vei mine.) 

—. Antreprenor (edi lucrări publice.) — Spălător, curăţitor de câtă se tacsesă la clasa „6-a mal mult 2 lei de fie-care lucrător... ; -. — Particulare, regulate, antreprenor câte leă 10 de "fie-care poștă a distanței drumului ce face, poșta se socotesce 7,000 stînjeni. , — Doctori de dinți, dantişti, se tacsâsă dupe chi- ria localului ce plătesce (a 10-a parte din a- | câstă chirie.) - 
„— In medicină, hirurghie, se tacsâsă dupe basa 

— Licuid fabrică, 

„—— Dantist, se va lua, de basă 

îi 

— Intrepringător, “acela care in în 

chiriei ce plătesce „(a 10-a parte din acâstă chirie) 
„— Antreprenor (vedi lucrări publice.) | — Idem acela care se însărcineagă “a ilumina un oraş cu lampe cu guz (vedi. lucrăry publica.) câte let 10 de fie-care %, de. 0 a capacităţei casanului;. producere se so- „> „ Colesce aceea ce se fabrică în 24 ore; cînd casanul saă casanele nu producii 100 oca pe „di se va tucsa cu minimum 100 ley pe ani, 

arendă heră-. „Strae în munți pentru lucru Scindurilor ; a- "cestă industrie se va, tacsa dupe mijlocele de producere, adică pentru 100 scînduri pe qi 5 : lei, până macsimunm de 100 lă,.'- — Proprietarul care esploateasă singur lemnele pă- durei sale este esclusu. | 
chiria ce plătesce: a 10-a parte din chirie. : — Profesie liberă, se “tacsâsă dupe prețul chiriei ce plătesce (a 10-a parte. din chiria acâstă,). "se esceptâsă însă acel. ingineri: cari sunt spe- ciali numai în serviciul Statului. 

pavage, poduri, șosele, construcții mari cete, se tacs6să la clasa 4, mal. mult. 10 parale pentru fie-care mie de lex. „ce constitue preţ ce primesce de la Guvern “pentru asemenea, lucrare, Ia
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Mecanici. — Profesie liberă, dirigent de mașine se tacsesă 
dupe chiria localului a 10-a parte. 

Mine, - — Esploator fără concesiune, la clasa 6 mat mult 
rupa mu. Lei 8 de fie-care lucrător pănă la macsimum 
ne de let 400, ie dem. -.:: - — Concesionar apărat: -- - i a 

Morar. .. = Antreprenor fie și chiar proprietarul morei (vegi a arendaș DIE 
Mori. „. : e. — De măcinat făină sai, mălaiii, 15, lei de. fie-ca- „re pereche de “pietre până “la macsimum” de! 

Idem., .:: — Cele. ce.nu foncţionesă ' de .cît,6 'luni pe.ani 
plătescii jumătate” numai din .tacsele determi-'. 

    

- „n nate pentru cele'ce lucrâsă tot anul; 
Ochiulistii. .. .....—— Doctorii, profesie liberă, după chiria. locului de” 
SI locuinţă (a 10-a parte) | 
Ofiţer. - î. —— de sănătate. ldem .' 'Idem...,.: 
Păcură, , . .— Esploator cite lei 20 de puţi, E: 
Poduri. ... .  — Pe vase statornicite, antreprenor” 2 lei de fie-" 
„a utzp. care mie de li asupra arendei, 

Porţelan. . . — Fabrică dupe mijlcele de producere, 30 lei fie-, 
A „cate cuptor pină la" macsimum de '150lei. - 

Pescuire. .. *  — Arendator de eleștae (dupe arendă.), Di 
Postavuri. „., — Mai mult. căte 2 lei, de fie-care resboL., i 
Povarnă.  —- Fabrica care distil€să grâncle saii râdele pre-! 

făcîndule în rachiii sai licuide 'oli6se va: 
plăti cite 10 lei pe anii pentru un casanii de. 
o capacitate lucrătre de 100 oca. '”., 

Pindă.. ..., + — Mai mult Gel de fie-care resbot, a 
Rachii. == Sati spirt, fabricant (vedi povarnă.) Di 
Saline: ... . . — Antreprenor de esplotație dupe. arendă. :. ** 
Spectacle, :'  ' — (Teatru) Director luind asuprași antreprida tru-. 

pelor de actori, de operă, dramă. comedil: 
„ gimnastice 'cu sai fără cat, antreprenorii de 

distracții, publice, se tacs6dă cu a 10-a par- 
te din chiziea, localului, și chiar cînd loca-, 

, . 1 iu ÎNl Sar conceda gratis, 
Şosele. — Antreprenor (veci lucrări Publice), i. 
Teatru, — Director (vedi spectacol) de a 6 clasă. 
Var. — Fabricant cite ler 10 de fie-care cuptor. 
Viterinar, — Doctor, profesie liberă (a 10-a parte din chi- 

ria localului ce plăteşte). 

Po 
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"pentru unificarea contribuţiunii personale și a scutirilor de care urmeză a se bucura unii din contribuabili!). 

i 

“Art, 1. Sunt supuşi la contribuțiunea personală, toți locuito=: rii statorniciți. în sate, în tîrguri şi în orașe fără escepţie' de con-. diție socială saii de profesie, avind vîrsta de 25 ani și facultățile - lor fisice, NR 
„ Asemenea sunt Supuși la contribuțiunea, personală, acei carii. de și m'aii virsta de 25 ani, dar administredă înșii casa Şi averea lor. "Art, 2. Cotitatea contribuțiunei personale pentru virsnici saă căsătoriți, se statornicește la cifra de lei 36 pe ani. e Ar. 3, Cotitatea contribuţiunei personale pentru nevirsnici și necăsătoriți, de Ja etatea de 20 până la 24 ant împliniţi (cari se. administrâsă de sine 'saă vor fi agonisindă vre uni venită pe sema/ lor), pentru epitropisiții de aceeași vîrstă, cari se vor fi bucurîndiă- „de veniturile averilor lor, se statorniceşte a cifra de let 30 pe an. Art 4, Contribuţiunile, în principii, se vor plăti pe fie-care lună 'cîte;0 a 12-a “parte, (contribuabilii însă vor putea respunde- facultativă contribuţiunile înainte pe un trimestru, semestru sai și. pe un an), cu tâte acestea, în casul d'intâiă, cei ce vori întirdia. plata pe fie-care lună, nu vor putea, fi urmăriți de cit în termenele prescrise de legea urniăririlor. i „Art. 5. Vor fi apărați de contribuțiunea personală. " 1-iă, Clerul în genere. 

| 2-a. Patentabilil „meseriași de a “V-a, Clasă, starea II-a din. partea de dincâce de Milcov, şi cet de a III-a trâptă de dincolo de: Milcovă. i DI o „„ De la l-ii Aprilie 1863, de cînd urmeasă a se aplica, legea. patentelor acum votată, petentabilit arătați în acest Articol; nu vor” „mai: fi scutiți de darea personală. | „8-a. Tote pers6nele prevădute în statul litera“A aci anecsat. „Art. 6. Legile Şi. disposiţiunile Guvernamentale, care ai re- gulat pină acum cotitatea contribuțiunei personale și a diferitelor scutiri, sunt și reminii desființate de la promulgarea legii de față. 

e i 

e 
bi - 1) Saneţionată prin derretul No. 208, din anul 1863.
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EIZICCIICIR IPC EINER IEI PCT O ACI: 

STATUL LITERA A. 

- Porderi din contributiunea personală pentr i anul 153. i 

(Anecs la logea pentru unificarea contribuţinnei personale etc. J 
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Jos înscriși în roluri) | 
Duoi dorobanţi idem: 
Grăniceri idem... 
Scutiții, militarilor, dorobanți- 
„loriă și- arănicerilori, nevîrs- 
nici și necăsătoriți. n... 

Jandarmi (grade de josu). . 
Pompieri” (grade de jos) din 
Bucuresci şi laşi... .. 
Perderi! asnpra contribuțiunet 
personale de la 'contribuabi- 

“Li” virsnici pentru casunăi de 

nicie, lipsire, duble înscrieri, 
„restituiri şi alte neprev iute. 
Idoa de la bolte, idem ..       insolvabilitate, mârte, nevol- |: - 

  + .]'11,800|: 200|. 424,800). 

a 4 

cei Pentru | 
holtei als 

zi > 
a Ea | 22 | Pentru cei 2 

23| 2% | virsniei a 49 | Bz] let 36. "| ler 30. , iese | jz să să Ta] Ie) 
1 Militant în serviciu (grade de i 

    
  "a „530 E +800,1,265,550 S80   

3,600, 700| .129,600| 21.000 
6,600] 600| 237,60V! 18;000 

7400|-..î.....| "266,400! -... 
1800] 300! 64,800] 9,000 

G30|.........- 224650] | 

| | N i 
pi ! 

Aa DI d: 
d Re 5 

l i menta '::120,000 4 
poe daea eeeeneeoejenennnoeonee ._6,0004- 

5000      
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REGULAMENT INSTRUCTIV 
„PENTRU APLICAREA LEGILOR DE 

CONTRIBUŢIUNI DIRECTEY 
PARTEA 1. | 

Consideraţiuni generale asupra contribuţiunitor. 
Pi “CAPITUL |. - 

Despre Contributiuni şi venituri. 
Art, 2. Contribuţiunile și veniturile publice în Țera nâstră se împart: 

«In contribuţiuni Directe, Si 
— .contribuțiuni Indirecte, 
— venituri Domeniale. 
— produsuri diverse și întimplătâre.: 

| "La nol contribuţiunile * Directe, și Indirecte, sunt numai con- 
tribuțiuni de cotitate (cătăţime) ficsă, de 6re ce ele se“ aș6dă asu- 

>: pra fie-căruia contribaabilii, saii asupra venitului fie-căruia propri- 
etăți (imobilă), ori asupra obiectelor de consumaţie saii în fine asu- 
pra importaţii, într'o câtime egală pentru toți, sai proporţională 
dupe mijlâcele de producere, dar dupe una și aceeaşi câtime, 
„i. In alte Staturi, contribuţiunile directe se împartit în contri- 
buţiuni de cotitate şi în contribuţiuni de repartiție. ici 
, Cele de repartiție, sunt acelea, a căror câtime totală hotărită 

--mai întâii de puterea legiuitâre, se repărțeşte apoi gradat asupra, 
districtelor, Oc6lelor .comunelor, și contribuabililor,, | 

Materiile asupra cărora se . aștsă contribuțiunile, 
CONTR:BUTIUXILE DIRECTE, se aș6ză d'a dreptul asupra per- 

s6nelor, asupra comerciului, industrii, a profesiunelor Și asupra pro- |. 
prietăților imobile, . | - 

COXTRIBUTIUNILE INDIRECTE, s€ așeâdă asupra obiectelor de 
consumaţie, saii asupra vr'unor servicii publice precum sunt: 

Dreptul de Importaţie saii exportaţie. . „i _ 
“Accisele saii taxele asupra tutunului, a băutarilor spirtâse etc. 

-„.„ „Taesele asupra proceselor și „a. vîndărilor de mobile și imobile. . 
;- Timbrulii. | | 

"Taxele pestale ete. ete. i Ia 
VENITUNILE DOMENIALE sunt acelea care provin din arenţile 

moșiilor statului, ale aședămintelor publice, salinele etc. - | 
PRODUSURILE DIVERSE SI INTIMPLĂTOARE, sunt acelea:care pro- . 

vin din osebite venituri, ordinare sai eestraordinare, precum: 
" „Tacsele asupra paspârtelor și biletelor de drum 

„Tacsele diplomelor de diferite naturi. - - 
„Amendele (strafuri). - 
„Produsul din vindarea diferitelor materialuri ale Statulut. 
„Subvenţiuni și abonamente. 

1) Sancţionată prin decretală ca Nr. 774, din anulă 1863.
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   - “„Reţinerea asupra apuntamentelor;” : - | “i „Serviciulă Telegrafii privâte etc. ete. . Ma , __.. Contribuţiunile directe se împlinese dupe roluri (table) de cla= sificație și tarife, câte o a 12 parte pe. fie-care lună; : contribuabili însă, pot 'răspunde; aceste dări, înainte și facultativ, pe tre! luni, pe şase luni, sai şi pînă la finele anului !), aaa 
Contribuţiunile indirecte la noi se împlinesc după val6re, după cătățime, sai alte “asemenea măsuri analoge. 

„In alte Staturi aceste contribuții se împlinesc după tarife spe- „ciale, după greutate şi calitate; - . ce tă i Veniturile domeniale- se împlinesc după contractele de arendi "la termenile hotărite, sai din -productele explâtate şi vîndute, cînd sunt căutate în regie pe sema Statului. - Pam ran « Produsele diverse se împlinesc direct din desfacerea, saii. în- trebuințarea “materiilor, ori a serviciilor 'ce' compun acestă ramură de. venit. 
„= PARTEA 2-a: E 

Despre natura Contribuţiunilor Directe şi a meteriilor imposabile. 
” 0 CAPITUL D) | 

+ 

„face așeşlarea lor. tat 
“Art. 3, Contribuţiunile: Directe după legile esistinte. sunt de cinci feluri şi anume::...,... Aaa 

Nomenclatura Contribuţiilor Directe: şi Dascle” după care se 

"+1. Contribuţiunea Personală... i: , ” 
2. n“ pentru şosele și poduri... - : 

"Du en patentelor, o e ti oii 
iba mie foncieră, i 

5. taxa . de transmitere,5) 

„_ Aşedarea dării personale. 
ca m: | 

„.... Despre persânele : supuse la darea personală, - 
a „Art. 4. Contribuțiunea personală, după legea de uni- ficare de la 8 Ianuariu 863, (Mon.Of.Nr.- 63...) se aşcgă asupra tutulor locuitorilor. statornicifi în fară (fără ose- Art. 1 diaiese. bire de condiție socială . saii de profesie) ' ciţi, se vor fi 

1) Contribaţiunile Directe, până Ia finele anului 1862, :'saii înplinit obligatoriă. pe trimestru, .- : - MI , i 2) In alte staturi acestă contribuţiune' este compusă din o dare fixă care repre- - sintă preţul a 3 dile de lacru dupe termenul de mijloc, şi. din o dare Propot» : țională de atât la €/, din chiria localalur de locuinţă, :: i i 3). Aclată dare Baii numită taxă de (ransmitere, pentru:că ea ţine locul taxelor co - sar Îl împlinit de la proprietăţile agezămintelor. publice, când ele ar fi fost ”* “transmisibile, adică când stu A patut vinde 'saă trece de la uni 14 alţi între vii şi morţi, precum se transmit proprietăţile particolare, !
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bucurind de facultățile. lor „fidice--și vor fi în stare ași agonisi vieţuirea saii ași administra veniturile averilor lor, - pt rii: Prin cuvîntul statorniciţi. în țiră se înțelegii toţi pă- inut. ie Mintenil.și străină. care vor:fi aşedați cu locuința în -ţeră > it întPun mOQi permament, nu -însă Şi aceia care sunt. ve- | - Niți timpurariă pentru „afacerile lor și 'care aii domici- și +”, ul principal în alte staturi. SE „Art 5. Câtimea acestit dări se împarte în două grade. 904. Pentru virstniel Sail, căsătoriți, darea, , personală -este Art.2ăintege. . de lel 36 pe auă. e, îi if «ÎL Pentru nevirstniel şi necăsătoriți de la virsta.de 20 „a ii până la” 94 ant împliniţi, care se administregă de sine, Art. 3 aa lege, „Sail vor fi agonisind vrun venit pe sema lor-și pen- tru epitropisiți de aceiași virstă, care se vor fi bucu- 

    
   

   

sie rând. de veniturile: averilor lor, este de lei 30 pe ani RR să E 
RE - Apărără de darea. personală. 

a Art, 6, Sint scutiți, de. darea personallă ,- pers6nele "- de maljosi: . - I. Clerul în genere de oz ce ritii adică, Diaconi, Pre- oți,, Călugări, și tâte gradele. superi6re Eclisiastice, iar” nu și cîntăreții, dascălii, paracliserit sati servitori bise- ricilorii, 
m IL Militari dorobanţi, grăniceri (grade de. josă în ser- vicii activit) adică soldați, caporali,sergenți , etc. iar „nu și diferitele grade superire a cărori  retribuțiune (IEfă) ar trece de 150 lei pe lună, . - | IIL.- Scutiţi militarilor. recrutați dupe legea veche, cî'i - se. mal află în serviciii, iar: nu şi acelor recrutați prin soți? a RR E "IV. Idem ai dorobanţilor și grănicerilor organisați m- litărește care la” epocs; recrutări nu ereai căsătoriţi și nu figuraii înscriși la. dare şi care locuescă în case cu ăi părinți sai rudele lori. | i] -V. Jandarmi în servicii activii (grade de jos). VL Storoşii sub-prefecturelor de peste .Milcovă. A o VII Pompieri ostași în serviciul armatei, iar nu Și cel 

- imâz40t die VIII Foști militauă Şi dorobanţi (grade 'de jos) care vor 
e, iRegulamentul -: Sau “ , Oreanicârtit' fi dobinditii dreptulă de apărare pentr. trei termene stana. do” - + de servicii în cariera armelor, cec e. „aa eeuenla IX, Holtei necăsătoriți care nu Yorii fi împlinită virsta „Bea contribuții , "de 20 ani.. IE N SI a i Personale X Id6m aceia, care. nefiind. căstitoriți “pînă la virsta de „94 ani :mpliniți, se vor fi -acministrînd de -părințir. sai „e :eDitropi lot, și nu vori A agonisind nici un venitii pe o Seamăle e 
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ea Aaa XI Țigani emancipaţi .- care fiindii oferați Statului fără . despăgubire, vor fi dobindit actele Guvernului de a- părare pentru dece ani)... .. AS Tgeaeala XII. Pămintenii care vor “fi domiciliați în alte Statui, nu gentribuţii per- - însă și aceia care, călătorescii timpurariă, „e iii. XIIL. Nevolniei adică persânele de. ori-ce virstă, care cu ap... „din causa vre-unul beteșugi nu sunt în . stare a'și a- 1“ “gonisi 'trebuincisele Pentru viețuire, nu însă şi aceia îs Are avind. averi, le administredă înși-le. . m Art. 7: Contribuabili scutiți dupe $. $, 2, 3, 4, 5, . 6, 7, vor trebui se -fic înscriși în roluri, de 6rece apărarea, - lor durâză numai pe cit timp, sînt în serviciile arătate . la acele paragrafe, şi îndată ce se liberâză din aseme- (use 5 DEA Servicii, sunt; iarăși supuși la dări. . da Contribuțiunea acestora, pe cit: sînt în serviciti, se „Va descărea din. veniturile brute dupe Ștaturile nominale " “ce se vor forma la începutulii fie-căruia anii., A mp Art. 8, Pergânele. scutite dupe $. $. 1, 8, 9, 10, pap 011, 19, şi 13 nu voră putea fi scrise în roluri, de 6re- ! "„s. e, apărarea lor este permanentă. 

Aşedarea dării pentru şosele şi “poduri. 

CAPITU 1, - 
„_Persânele supuse la darea de şosele, 

Art. 9. Contribţiunea pentru șosele și poduri, dupe legea de unificare de la 31 Martie 862, (Mon. Of. No. 85 se așcdă asupra tutulor pers6nelor statornicite cu locu- Art. Ităin lege. înța în eră, fără escepție de condiție socială, de profe=: . „sie saă de Naţionalitate, cite “vor fi avind 'virsta de 25) : anl, sai care și fără a avea acestă virstă vor: fi căsătoriţi, „077 Vor fi administrindă ej înși-le averile” lor; saii vor f ii . agonisind vrun venit pe sâmă-le, îi i, Adunarea 'legislativă, "votedă .-cătimea „acestei: dări i „pe fie-care anii, dupe trebuinţele Statului 9), ; a 
: 

  

Pa . . | , Di -$ e 
AICI E Pc . Ă |. Pt 

  

1) Termenul acelor. bileturi de apărare, espiră la finele anulul 1865. „2) : Acestă : dare a înlocuit cele şesa dile de luera în natură, care dupe legea de ::- la 1834 fie-care contribuabil: plagar: erea dator a face în tot anulă pentru lu— crarea şoselelor. — Dupe desființarea . Incrului în natură la 832, saii ficsat o '„„,: dare de 6 lei pe ansub fitin de mar sus.—De la anul 560, acestă tacsă s'a “* zădicat Ia 12 ler, iar în partea de dincoto de Milcov 14 14 ler pe an, în fine de h Aprilie 1862 8'aă fixat pentru ambele părţi ale țări suma:de 12 lei pu ană



Da 

. Apărări de darea şoselelor. -. 

| a Arte10, Sint apărați de contribuţiunea şoselelor: mt 1, Nevrisniei necăsătoriți, care se administredă de „+ Dărinți sai epitropi lor și nu agonisescii: nict un venit pe s6mă-le, SE - ia | îm .2. Nerolnici, aceia care nui. poti agonisi esistența - pai "sai aşi administra averile lor, i E . mii 8. Clerul în genere de ori:ce rită. *- 
. Servitori bisericilor. - 
- Învățători se6lelor de 'prin sate. 
. Obştea, satelor grănicere (de dincâce de Milcovii.) Dra Militari, dorobanţi şi scutiți lor... m 8, Jandarmi Și ștoroşii sub-prefecturilor (de dincolo cp de Mileovi) i: DIE Pi Art IL Individele” scutițe dupe $$. 4,5, 6, 7, 8, "1% - or trebui a fi înscrise în roluri, și contribuţiunile . lor „Se vok descărca tot cu modul, şi pentru motivele arătate la art. 7. i ' , 

Individele scutite dupe $$ 1,-2, 3, nu vor putea fi înscrise în roluri. e E 

  

[IL
] 

a
o
 

  

“ Despre dreptul patentelor. „- 

CAPIȚOLE. V,. -: - 

ÎN aie di  Aşearea la darca patentelor. -. 

> „Art. 12. Contribuţiunea patentelorii, dupe legea de „ijitsi  - la; 26 Tanuarie'1863 (Mon. of N. 62.) se aștdă asupra „it + tutulor pămintenilor. şi streinilor de .ambe-secse, şi de A ori-ce condițiune, care intreprinde unu comercii, industrie . „ Art. 1.dia . sai 0. profesiurie din acelea care nu sint coprinse în es- cepțiile prevădute de. acâstă lege; fie cu amănuntul, fie „cu rădicata (în toptan) os în antreprise publice, fie pe socot€la lor. sait pe. conta altora. , | Art. 18. Contribuţiunea patentelor se regul€dă dupe felul întreprinderi însă: | - | Ă ez cn sa» Din o taxă fixă repărţită în 8 clase și dupe populație. „An Sidi „ii:: Din 0 taxă variabilă, dupe întinderea întreprinderi ” 18%: și dupe importanța populației. - : - A i :* Din 0 tacsă proporțională (gradată), fără a ţine rs S6mă. de No, populații, pc 
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: "Tacsele - anuale, 

. "ăla „anuale 
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Despre tacsele fese... 

at, 14. 'Tacsele ficse, se :regul6dă dupe clase şi du 
pe populație asemănatii cu tarifa generală de profesiuni 
„"coprinsă în tabloul litera A: 

Aceste tacse saii hotărit pentru. tâte acele comer- 
„ciur şi industrii a căror importanță se pote aprecia dupe 
natura mărfurilor saii dupe întinderea industrii ce eser- 
cită fie-care, 

Cătăţimea' tacsel ficsată pentru . fie-care clasă, se 
NN reguledă upe categoria populațiuni -din care face parte 

orașul, tirgul, sai comuna (satul) în care se întreprinde 
. comerciul sait. industria. 

„Categoriile de populație sunt acestea. 

pr. 
i A Categorie, 

Oraşele sai comunele cu bopulaţiune de la, 20, 000 
suflete în Sus, | 

Tacsae dupe clase, 
Clasele - | -aj-2] 3] aj: cj a8]; 
  

„..- Tacsele anuale, „[600[s00[i0) 95| 65] 50) 25] 15] 

dr, Categoria, a 
Oraşele sai: comunele cu populație, de la 20, 090. 

| „pină 5,000 suflete, 

  

Clasele. aia 2 ai 4-51 6) 1] Ss 
400]200]100] 75| 50] 40] 20| 10] 

ZII Categorie. 

Oraşele, târgurile * și comunele ' cu populație, de la 
"5,200 pină Ja 3 „000 suflete. 

  

Clasele [aj 2] 3) aj 5) 6| 7] 8 
Tacsele anuale. “lezoraaoj 75| 50| 35| 25| 12] 6 

IV. “Categorie, | 

Oraşele Tirgurile: şi comunele cu populaţie de la 
3,000 suflete în jos pînă la cel din urmă număr. 

“Clasele “| 1|_2[ 3]. 4]. si e) 7] ş] 
150 80| 35| 25] 12| 6] —| —| . 
 



Tabloi de 

profesiune 

Lit. B: 
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„Care vor esersă comerciul saii in 
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Art. 15... Patentabili copritşi în Tabloul litera A, industria lor mai departe de. laturile “Tâionului + orașelor, tîrgurilor şi comunelor, $ 
dai vor fi” clasificați: dupe Tarifa populaţii de a 4 categorie, „Jar Wu și aceia ale căror profesiuni se tacs6dă dupe Ta- “bloul B. GQ... a. PI 

| Despre facsele: oscopționale, . 
Art. 16, Tacsele variabile se asdi, dupe Popula- * 

3 

"ție şi dupe o Tarifă deosebită (escepționale) pentru pro- " fesiunele coprinse în tabloul cu litera B, Aceste tacse sai hotărit înparte pentru fie-care fel de profesiuni, în vederea, neasemuirei lor, cu comerciu- rile sai. industriile ordinare, și cu localităţile în care se face întreprinderea. | 
| | „ Cătimea tacselor ficsate pentru aceste profesiuni, se prevede prin “Tabloul B. în dreptul numirei fie-căruia, Unele din profesiunț se: tacsâdă . cu o sumă, ficsă, ori care ar fi Populaţia, în care se eSersă acea profesiune, precum sunt cele denumite: «Agronom, ambulanți!cu două „Sa mad multe trăsuri, ape minerale (esplăta, ie) Cașea- "val, destilatori, 'hotarniciă, lumânări. „"» Alte profesiuni. din același tabloii, sint supuse la di- ferite taxe -după întinderea întreprinderi, fără a, ține s6-. mă de numărul populaţii precum sînt cele denumite, că- rămidari, cârmaci, poduri Concesionară, vite, —- v Profesiunea de bancherii, se împarte în două caţi- goril şi se tax6dă cu sume proporționale după întinderea „. întreprinderi, și după Categoria populaţii în. care se eser- „S8dă, adică: -, : Cu suma, cea mai redicătă, ce sati trecut în tabloul B. la. acâstă Profesiune, se (ax€dă bancherii care fac Co- merțul lor într'o populațiune de la 20,000 suflete în susă, - Cu suma a: doua, se tacsâsă aceia care esercită pro- fesia de bancheri într'o Populaţie de la 20,000 — 5,090 suflete, — - aaa . Cu suma a treia, aceia care fac acost comerț, într'o 

- “populaţie de la 5,000 2 3,000, sufete, și 

grade “diferite, și se tax& “de asigurare, de esemplu.  .- 

Cu suma a patra asemenea cer-ce fac comerciii de! 
pină la celii din urmă număr. Profesiunea aSigurare se împarte în 4 clase sati lă dupe importanța capitalulu; 

Agenţiile de asigurare care tor fi posedînd un ca-. | : HI '* pital de la 100,000 &alb. în sus, vor fi taxate cu suma i



59 Acâstă taxă nu va scnti pe lucrători de - bațiunile la care vor merita a a așezați, nu însă și taxa de patentă pentru a= 

— D052 
1» sii cea! mal 'rădicată ce se vede trecută in tabloii la acâstă „i profesiune N pi Idem cele cu un capital de la. 50,000 alb: pină la i 200,000 galb. se tax6dă cu sume a doua..: m i “Idem cele cu un capital de la 30,000 pînă la 50,000 ni galb. cu suma a treia, ŞI LINIA a Cele cu un capital. de Ja 30,000 galb.: în jos cu taxa a patra și cea mai mică | > Pabricanții de maşină pentru :vapâre, se tax6dă “-cuo sumă fixă de lei 200 pe an; fără a ţine sâmă de No. populații și osebit cîte 5: lex pe an pentru fie-care " “lucrător, pînă la maximum de: 150 let, - adică; daca ma- | | şinistul are îi fabrica sa 5 lucrători, se va taxa, stăpi- . i nul fabrici pe lingă suma de lel 200 încă cu lei 25 pe an, pentru cel 5 lucriitori, daca, are. 10 lucrători se va 1 taxa cu 50 lei maj mult peste cet 200; pentru 12 lucră- „tori asemenea cu lei GO mar mult, daca fabricantul va “avea 80 lucrători, atunci peste suma de 200 let se va, "+ mal adăoga încă 150 lei; în fine la ca “cînd ar avea -.- mal'mult de 30 de lucrători nu se va adăoga peste cifra „2 de ler 200; de cît cu 150 ler macsimum. hotărit de lege --- Pentru taxarea aceşti! profesiuu i)... N Întreprindători de Salhanale după lingă orașele "2 Mar, precum. București, Craiova, Brăila; Ploesci, Giurgiu, i Iassy,. Galaţi,. Ismail, Botoșani, -se tratâdă cu 200 lei pe IE "an; iar cel dupe lîngă cele alte orașe sail de prin dis- i i o triete cite lei 150 pe an. : Ma - ; 

a o „.. Despre taxele proporționale. 
a Amt 17. Taxele proporționale. se așegă după mijl6- ",... cele de producere fără a ține s6mă de populaţie, după " gradul întinderi fie-căruia din profesiunile prevădute în >." tabloul cu literă 'Q, pi a Aceste taxe s'au hotărit după. proporția, mijlâcelor -de producere, de oare ce ele diferă de comereiurile Și „ industriile a căror. clasificare se pâte aprecia după măr- „Îuri, sai după întinderea „întreprinderi, şi ai un carac- „ter cu totul deosebit de profesiunile 'prevădute în cele lalte tablouri cu litora “A, iB | , -.. Măsura sai basele după câre se aș6dă aceste taxe - Precum şi cătimea, lor, se arată prin tabloul ad-hoc în 

sr. 
;-.„, dreptul fie-căria profesiuni, de esemplu.. a 

a plăti și er peutru 'sâma lor contri- 
cestă profesie,
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pin su: Profestunea de aduocată, se tax6dă dupe chiria ce plăteşte” pentru localul de: locuință, persâna ce esercită i Tabloul de”: asemenea . profesiune, . a decen. parte din chirie, adică: profesiane daca chiria ce plăteşte pentru casa în care locuește sati (Hit: 0:,.;.. daca casa, ar fi. proprietatea sa, dar la cag de a se da cu chirie ar putea produce o sumă de let 1000 pe ani, "sii uu se,tax6dă cu lei 100, daca chiria ar fi de 2,000 lei, se „ taxEgă cu lei 200, și așa mat departe. - 
vinu i, ..” Fracţiile dintre sută, nu se socotesc, -. pu c- Dupe regulile de-mal sus se tax6dă şi profesiunile m 0; de Arhitectă, Dintistu, Medici, (Doctor), Hirurgii, Ingi- ii, i. Nerș Macanie, Oculist,. oficer. de sănătate, viterinar, Spec- iu tacole, Tâtru, o. Sie - „meci. Profesiunea de arendașiă se taxâdă dupe arenda a- mi si + nuală. cite Ier doui de fie-care mie, adică, daca arenda „ui ce plăteşte este de el 1000, -se taxâdă cu lei 2 pe ani, tie bi," daca arenda va fi de 2000, se tax€gă - cu lei 4 pe ani, „7 n. i daca arenda: va fi de lei 3,600 se tax6dă cn lei 6 pe 
pei n „ans daca arenda va fi de lei 3,700, sa 3,950 ori 3,999 1! iam, : Se tax€dă numal. cu lel 6:pe an,.ca şi cînd arenda ar ups. fi numal. de lei 3,000 .pentra că legea a hotărit ca su- 

„tele saii decimele de lei de la 1,000 pină la alta să nu sfat i, Se SOcotâscă, - IE . 
„di n," Pacsarea cu chipul de mat Sus, se va ridica numai 4: i. pînă la un macsimum de 2,000 lei, drept contribuţie de: 
„ui pi. patentă.pe an, care conrespunde cu arenda de 1,000,000 ; 

“prin urmare posesorii (arendași) care vor plăti o arendă 
mai mare de cit un milion de lei pe an, nu vor“putea fi taxați mai multi de cit cu suma de 2,000 lej.. 

Art. 18. Arenda, sai chiria se socâte atit în bani :„. Dumerarii, cît şi în dări în natură, de esemplu. 
"+ Cind un arendașă sati un chiriașii este îndatorat prin. „„».. contract .a plăti 25,000 Iei în. bani Şi osebit ar mal fi „+ îndatorat a respunde, atitea .care de fin, a clădi vr'o ma- „i... adie, a preface sai a Qidi vro m6ră, vr'un pod saiă alte aa îmbunătățiri de ori-ce natură; atunci pe lingă suma a- 1 „reni în bani, trebuie a se analoghisi și obligaţiile în 

„7 .., Datură, şi împărțindu-se suma ce va, costa acele obliga- „il, pe numărul anilor arenduiri, se va adăoga partea cu- 
2 venită la arenda anuală, "Şi pe acea sumă se va calcula taxa patente. i 

„ Art.. 19. Preţuirea arendilor saii a chiriilor de casă 
“trebuie a se face dupe contractele lucrătâre, pe cât ele. 
n'ar fi'supusse. îndoielii, iar pentru cassele ce n'ar fi în- 
chiriate, ci locuite chiar de” proprietarul care esercită iti a» YO professiune din celle coprinse în tabloii litera C. 

„9 + :saă pentra acellea ce arii înfățișa îndoieli, constatarea, a- - 

7
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devăratului preții Se va face prin comparațiuni cu alte as- 
semenea proprietăți. . | De 

Când comparațiunea (assemuirea) nar fi putinci6ssă 
. “atunci se va caleula tâte veniturile ce. produce proprie- 

„tatea (moşie vie etc.). dupe prețurile. de mijlocii ce se 
obicinuesci în acea localitate, iar pentru case se va so- 
coti drept chirie 5 la %, din suma ce ar costa clădirea. 

Art. 20. Modul dupe care se va face prețuirea ar- 
: rendiloriă: sai -a chiriilor, . și a îndatoririlor în natură, 

precum și basele ce se vor lua de normă, la constatarea 
„acestor venituri, se” va arăta cu deșlușire . în matricula 

(registrul saii tabla), -patentelor, spre a se avea în ve- „-. dere la cadă de contestaţie. 
_„. Profesiunea Bere și profesiunea: povarnă se tax6gă 

cea dintiiii cu câte lei 5 pe ani, și cea de a 2, cu câte 
le! 10 pe ani pentru fie-care 100 de oca din capacita- 

„tea lucrătâre a casanalor, de esemplu. 
- Când o povarnă (velniță) saii o fabrică de bere, are 

", unu saă mal multe casane. în care fierbe rachiul, 'spir- 
“tulă, berea, saii orl-ce alte licuide uliGse, - şi acele ca- 

; “dane sunt încăpătâre pină la '100 de oca în total, atunci 
„* “taxa patenti va fi pentru povarnă 10. lei pe ani iar: 
„pentru bere 5 lex de fle-care șută de oca. - 

Daca cadanele ar fi. în toiul de 150 sait 180 ori 
199 de oca taxarea se va face tot ca şi pentru 100 de , 
oca, fiind-că ocalele ce trece peste sută nu se socotesc. 
„În fine daca caganul sait cadanele vor fi încăpătâ- 

re de 200 oca, se va.taxa cu 10.lei pentru bere, Și cu 
„„.20 pentru, povarnă, şi ast-felii orl-câtii. de mare arii fi 
„capacitatea, casanului, se va adăoga pentru fie-care 100 
„de oca,. câte 5 lei mat mult 12 bere și câte 10 lei la 
„povară. i - 

-. Profesiunea de lirjari şi aceia de căruțași sunt tre- 
„cute şi în tabloă litera A. şi în celă cu litera C. 

Dupe tabloulii A. se tax6qă birjari sati căruţași ca- 
re Yoră avea numai o trăsură, i 

Dupe tabloului C. se taxcdă atunci când vorii .avea 
““doue sati mai multe trăsuri, de esemplu. 

Când un birjarii (droșcarii) are numai o' trăsură se 
aședă- la classa 5, și Dirjaruli căruțaşi la cl. 6,iar când - 

„au două trăsuri, atunci pe lingă taxa fixată pentru clas- 
„Sa. la care sunt aședlați pentru o trăsură, se mal adaogă 
„pentru a doua trăsură la, birjarul droșcarii lei 20 pe anii 

„Şi la căruțaşu lei 15 pe- ani. i 
Când vor avea, câte trei tresuri, asemenea celii din- „= “il (droșearul) se adaugă pe lingă taxa classet a 5 în- 

„Că cu.lel 4U pe anii, pentru cele Jante doue tresuri, iar. 
al
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e ia căruțașulii cu lei 30 pe anii -peste taxa classet a 6 şi : ast-feii mai de parte, -. o n * Profosiunea deligențe particulare. se tax6dă câte lei. ia 10 de. fie-care Poştă a distanței drurnului ce. strebate, | î- -* *" socotindu-se poșta, 7000 stinjini. a 
it Lsplicaţiă, 1 | 

| „Când un antreprenor de, transporturi cu diligențe, „a avea destinată o cale Gro-care pe. care ar :circula di- cp ligența Sa, Și acea cale ară fi numai de 0 poște, se va “1. taxa cu lei '10 pe ani. - N - Daca calea ce străbate va fi de doue Poşti, se va „taxa cu let 20 pe ani, pentru: trei -poşti lei 30 și aşa mal departe, se va: adioga câte lei 10. pentru fie-care „ poşte mal mult în tâtă distanța duceri. . = Assemesea se va taxa în parte. pentru fie-care dili- gență când ar avea niat mult de una... | Profesiunea - de herăstrăui se taxâdă cu lei 5 pe "ani pentru: fie-care 100 de: scânduri tăiate în 24 ore; -" adică daca herăstrăulii sati herăstraele, vor putea tăia în i: î"24-0re numaf 100 scânduri, se taxcdă cu 5 lei pe an; “daca puterea care pune în mișcare herăstrăul, va putea „tăia 200 scânduri în. timp de '24 Ore, se va taxa între- 1 Drindătorul cu ef 10 pe anii; daca va putea tăia 300 “scânduri în 24 ore, se va taxa cu-lci 15 pe an și ast- "El mal departe, se va adăoga câte Iei.5 pentru e-ca- re 100 de scânduri tăiate în 24 ore, se înțelege însă, că + “taxarea se va face dupe numărulii sutelor de scânduri ce Se va tăia în 24 ore, iar nu pentru tot numărul scân- 2". durilor ce se va tăia întPun ană. Sai N > Daca puterea mișcătdre a herăstraclor, ar înceta cu „ desăvirşire o parte a anului, din caude naturale, precum Scăderea sai înghaţul apelor, etc. atunci se 'va calcula. 1. “câtă număr de scânduri se taie în curs de 24 ore în > timpul scăderi apelor și cât număr în timpuri priinci6se „Și adunându-se la un oci, se va împărţi în doue ŞI re-  * sultatul va da termenul de mijlocii al No. scîndurilor du- . i d .„. BE Care urmâgă a se. face taxarea, | | La casă, însă când herestraele n'ar putea lucra de e o câţ șese luni pe an, din causule mai sus arătate, atunci. „ tacsarea se va face pe jumătate adică cu lei 2 par. 20. i - Profesiunea. Mine esploatatoră fără COncesiune se "va tăesa la clasa a șesea, mai mult let trei de fie-care „lucrător, pînă la “macsimum de lei 400.pe ană (a se ve- - me spcațiunele date la profesiunea fabricanți de ma- "- Şini). Ie 

  

Profesiunea mâră (a se vedea esplicațianele date * la profesiunea birjară şi .diligențe.)
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“Antreprenoră de lucrări publice, .. 

n Art. 21. Sub-acest titlu se vor considera toți aceia, ca- "Te vor fi esersîndă obicinuitiă asemenea, întreprinderi adică, „.- ac6ia care iai asupra lor prin licitații publice (medat) sai ' „Prin -bună, învoire, diferite lucrări publice, :saii îndestu- :. „lără cu diferite materialuri pentru Stat, sai pentru di- 

    

-. ferite aşedămine : publice, ori companii care ai un ca-. „ Tacter publici și se vor escepta întrepringătozi de lucrări „particulare, . precum Clădiri, pavage și alte lucrări mai mult sai mai puțin importante, de Ore ce, acesti din ur- „mă, vor trebui să fie tacsați dupe clasa la care este așe- „dată profesinnea lor prin Tabloul, litera. A. „+. Art. 22. Nu vor fi considerați, ca întrepringători de „lucrări publice, meșterii sait prăvăliașii -care iai prin li- „citație sau prin bună învoire de la Stat, cite o lucrare ":Ore-care, la câte o epocă determinată a, anului, precum . facerea condicilor trebuinci6se, imprimarea vre unor e- 'semplare, înființarea vre unor mobile de cancelarie, re- parații şi alte asemenea lucrări mănunte, care. constitue |, numai .0o estindere a profesiunii lor, şi nu le dă carac= * terul de antreprenor! de lucrări publice,” | , „1: Adevăraţi antreprenori de- lucrări publice,. se” con= „. sideră aceia care îaii asupra lor de la Stat, sa de la . diferite case publice, construcțiuni de poduri, de şosele, de clădiri, îndestulări de armată, cu furagii, îmbrăcămin- „te, nutriment, armătură, transporturi publice, companii de . „+. lucrători, antreprisă de spălătorie pe la 'Spitaluri, ca- 

    

sarme ete. CDI 
-*, Art. 23. Clasificaţiunea acestora. se va face dupe, „- Presiunea prevădută în tabloul liteta C. Sub denumire -.. de: lucrări publice antreprenori“ și la casă când vor „avea asuprăle mai, multe lucrări publice cu diferite con- tracte şi în diferite.părți, vor fi supuși pentru profeziu- „nea lor, la 0 tacsă de clasa 4, dupe populația unde Își „are doniciliul (locuință) principalii, Și: oscbit pentru fie- „Care antreprisă, la o tacsă. proporțională de cîte 10 pa- “ale la mia de tei din totalul preță al antreprisei. . .. Când antreprenorul de lucrări publice, va fi de pro- “ fesiune "medicii (Doctor) profesor, adyocat, hirurg, inginer „ete; atunci. în loci de'a se tacsa la clasa. 4, că aceia “care mai altă profesiune de câti antreprise de ase- | „. meriea Iucrăii, se va așeza la dreptul” patentei, întiiti cu a zecea parte din chiria localului în care își are ]ă- „cuința, principală, și: al 2-lea cu tacsa. de. 10 par. la fie- „Cure mie de lei din totalul. antrepridei. ce va fi luată a ASUDERĂ, aa : ate Art, 24; Câud, antieprenori de lucrărt publice în-
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| demnați de interesul profesiunei lor, "Şi ar strămuta do- miciliul, timporariii, la locul unde se esecută lucrarea ICR luată în antreprisă, 'la asemenea casuri, li se vor libera . o patentă și se vor înscrie la locul locuinţei lor princi-, e pale, cu tacsa ficsă de a 4 clasă (aceia ce vor avea Spe- - cialitate de antreprenori. de lucrări -publice) saii cu tâc- sa de 10%, din chiria locatului (aceia, ce ror fi esersînd obicinuit vr'una din profesiunile Supuse la asemenea, tac- . 
- se), iar pentru antreprisele lor li se vor. libera osebite „patente, şi se vor înscrie cu impositul de 10 par. la mia | de lei, chiar la locul vnde se va esecuta lucrarea fie-că- “Tia antreprise. 

, "Art. 25. Agenţi de constatare, sînt îndatorați sub a lor respundere "(la contra urmare) a nu îngădui pe an- treprenori de categoriile mai sus arătate, ca, să 'și ur- “meze. lucrarea antrepridei lor, pină nu vor lua cuvenita patentă chiar: de la Prefectul districtului unde se esecu- „tă lucrarea, plătind tacsa legiuită de 10 par. la fie-care mie de lei din totalul sumelor contractate, 

Despre „Tabloul General de profesiuni. | 
“Art, 26. Pentru a se afla cu înlesnire clasa și 'tac- „Sa la care urmeză a fi așezat individul care va, esersa o întreprindere: Gre-care, Ageuţi de constatare se vor servi cu Tabloul general de profesiuni și cu Tarifa de popu- laţiune în care intră fie-care orașii, tîrgă saii comună și „Care sunt aneesate la finele reglementului de faţă, . Prin ajutorul acestor Tablouri, Agenţi însărcinați cu clasificarea profesiunilor, n'a, de cât a căuta numirea fe-căria profesiuni la litera conrespundătâre, în Tabloul. | „ alfabetici 'sus citatu, și fără greutate voră găsi clasa la care urmedă a fi asodatăi: vor îngriji însă, ca în matri- ” culele, rolurile sai Ștaturile trimestriale ce vor pregăti „să se'serve pentru fie-care pateiitabil, chiar cu numirea profesiunelor însemnate în Tabloi, ast-fel dupe cum sunt redactate, Și chiar cu classele însemnate în dreptul lor, - iar nu cu alte diferite numiri, sait classe, E n fine, dupe ce aii aflat clasa la care merită a fi „-- aşegat patentabilul, cu modul arătat în $ do mai sus, va trebui să caute în tarifa de populațiune numirea orașu-. “lui, saii a comunei în care acel patentabil îşi fase între- prinderea, și aflând categoria de populaţie în care intră acea localitate, vor găsi în capul €ol6nei, tacsa hotărită - Pentru clasa acel profesiuni, . DR „Comunele rurale (satele) care nu se coprind în Ta- „Tila mal sus -citată, se vor tacsa în general, dupe Ta- - - Trifa ficsată pentru al 4-lea gradi de populaţie adică cu
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_tacsele înseranate pentru localităţile care. aii de la 3,000 
„Suflete în jos. e 

i, r ni e SiS el a , SE i. 
„pu  Profestunile necoprinse în tablourile legislative. ! 

Art. 27. Comerciurile, industriile și profesiunile ca- 
- Azte3.âintege. re nu vor fi denumite în tabloulii general, anecsat la 

: „„” regulamentul de faţă, sînt şi ele supuse la dreptul pa- 
tentelor, dupe” analogia altor asemenea profesiuni, şi du- 
pă o hotărîre specială a Ministeriului Financelor, prin 
concursul comisiuni prevădută de lege. - 

Comisiunile însărcinate cu clasificația patentabililor 
şi agenţii de Constatare, întimpinind profesiuni care n'ar 
Ă prevădute în tablourile mai susii menţionate, le vori 
trece întrun registru deosebit, cu. tâte desluşirile cuve- 
nite penru întinderea operaţiunilor saii a mijlâcelor de 
producere, spre a se hotări în urmă la Ministerul Fi-. 

- nancelor. clasa la care urmedă a fi aşcdate. | 
| | Art. 28. Ministerul Financelor va pregăti tablouri 
Sa suplementarii. de tote profesiunile ce va trebui a se adăo- 

Atintaz:Art5. ga, în tablourile actuale, și la, fie-care 5 ani le va supu- 
ne la, sacționarea corpului legislativ, 

„ Catigoria populatiunci în care intră. fie-care Oraş sai Comună. 

Art. 29. Profesiunile al cărora drept variadă după 
„„ catigoria populaţii unde se essercită, se taxâgă dupe No. 

Art. 451. populațiuni fixate prin ablele celui din urmă recensiment 
"(eatagrafie),: Ei E 

_ Tarifa, orașelor clasate după populaţiune, anexată 
la acest reglement, dă tâte.lămuririle necesarii. 

„i Art..80, Cind după un: noi „recensiment, va trece 
un oraș, tirg, saă comună, într'o catigorie de populațiune . 

„mai numerâsă, de cît aceea, din care făcea; parte mai na- 
"inte, atunci adăogirea taxelor, va, fi numai cu jumătate ” 
„mal mult în cel dintiiă 3 ani ce urmâdă după acel re- 

„+?“ “censiment, de esemplu. —- a 
! A Daca, taxa patenti de. clasa L într'un oraș sati co- 

„ună care acum intră în al 4 grad de populaţiune, este 
- de lel'150 pe annii, şi acel orașii saii comună, dupe un 

noii recensiment, sar: constata că are o populaţiune ca- 
re intră în al 3-lea grad, dupe care clasa I se taxtdă 
“cu lei 250 pe an; la asemenea cad, adăogirea taxi nu 

„Se Ya face de cit cu jumătate din suma de lei 100 ce 
„trece: peste aceia de lei 150 cu care. era. taxat mal na- 
ia inte, adică în total sa va taxa cu lei 200 pe an înloc | 

e 250. II i 
.
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noa e ep Tablonl următor dă. maj lcimurite „desluşiri. 
- “Tarifa unux Oraş sai comună, 'care fiind aședată a. „Cum în, catigoria 4, cu Populaţiunea de la 3,000 suflete “ în 'jos, ar trece 'dupe' un noă vecensiment, în al 3-lea. 

Tica Srad cu: populație de. la 5001—3000 suflete, 1 
1 :    
  

ue 

Tacsele . 
de al 3-lea 

grad sporite cu 
jumătate din 
diferința prev, 
în colâna 5-a, 1 2 3: 4 5 6 

   

  

N E a ” Juzătat6 RE Tacsele | “Tacsele ipiterența din diterin- Clasele. |de a! 4-lcalae a 3-lea|,, ial 3.|ta ce sea-| grad, grad. * Ica $ fa a, [rată în ] i Srâd | 1sna 4-a. 

  

      

  

1 150 250 | 100: „50 200 2. 80| 130|. 5015 | 105. 31. 351|. 75 "40 |. 20 55 2] 25] 50] 25 | 12, 37 5] 12 [::35| 03 117| 23f 6| 6: 25] 19 94| 15pi 7 0 2 lg 6 SI [6 sl „8, 

iri CR . Asemenea, calculaţie se va face și. pentru cîte. din 
aaa 'profesiunile coprinse în tabloul lit. B. sunt taxate dupe 
imi e, POPulație, de esemplu. 

| 
Oa bancher cu Operațiuni - numai. în Ț6ră care ar 

a fi lăcuit înta”o. populație de al 4-lea grad și care după 
Dă actuala clasificaţie ar îi taxat "cu 100 lei pe an, daca 

„dupe un noi recensiment localitatea: în care este domi- 
-, cilat ar intra în al 3-lea grad de populațiune, a cărui taxă 
n pentru asemenea, bancheri este de lei 200 pe an, atuncy 

” adeogirea dreptului patenti, în cei dintii trei ani, nu 
XA Butea crește, de cât 50 lei peste taxa de mai nainte, 
„2. adică cu jumătate din suma, Cu care trece taxa de gra- 
“dal al treilea, peste aceia de „gradul al patrulea, săi în 
24 „total lei 150 pe AD 

  

.Persănele care esercită “mai multe Comerciuri, 

  

op pe ne Art, 31, Pers6nele care Yor. întreprinde mai multe 
IC comerciuri, în același locali, vorii fi așegate.la o singură 

"Art 5 ăla ! taxă de pateută; cea mai rădicată din comerciul săi, de esemplu: . 
a +
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“Un băcan (bacal) care vinde în prăvălia (dugh6na) "sa şi marfă de brașovenie sa -de circiumărie, urmâdă a. Îi aşedat la pateată pentru profesiunea de băcan, (daca "face 'mai mare: comerț cu băcania), 'saii la patentă de „brașovenie, (daca are mal multă marfii de brașovenie), "oră la patentă „de cîrciumari, daca' comereiul Seii celi mai însemnat este cîrciumăria, 
Art. 82. Pers6nele care fac comerciurile sai indus- triile lor în una şi aceeași comună sai mahala, dar în deosebite prăvălii, vor plăti taxa atenti întrâgă, pentru comerciulii saă industria cea mai rădicată. şi osebit cîte o jumătate de taxă pentru fie-care prăvălie. după cati- goria comerciului sai industrii ce vor fi făcînd în cele-. lalte prăvălii, de esemplu, o: 
Un comerciant cure întreţine în aceeași mahala sau " comună, o prăvălie de lipscănie, una deosebiti de cir- - ciumă şi aita de haine gata, saii şi chiar cînd ține mai “multe prăvălii de același feliă, urmâdă a fi supus la o taxă întrâcă pentru prăvălia în care face mal însemnat cumertiii, și. la cite op jumătate de taxă pentru fie-care din acele-lalte prăvălil. i | Art. 33. Persnele care eseicită comerţiă sai indu- „striă în diferite comune saiă mahalale, saii în diferite o- rașe sai tirgari vor fi “supuse la atitea patente cu ta- Xa întregi cite stabilimente diferite vor avea, dupe na- "tura acelor comertiuri și dupe populație, 

Art. 34. Cind un. comerciante sai industriaşii pe lingă stabilimentul seu principal, ar maj întreține în di- ferite localități și tarabe sai. mazerniţe pentru vîndarea mărfurilor sale, va fi Supus la o taxă intrâgă pentru stabilimentul sei și -la o patentă de ambulantii cu jumă- tate, de taxă pentru fie-care tarabă saă. magerniţă. 

Tovarășii saii asociații în nume colectiv. 

Art: 35. Pentru tovarăşi sai asociați în nume cy- . lectiv, patenta întrâgă, “se impune aceluia, care vepre- dintă sai pârtă numele ori firina stabilimentului, iar cer lanți tovarăși sunt supuşi la patentă cu taxă pe jumă- tate din dreptul fix, impus șefului care represintă, âs0- ciaţia. | | „Art, 36. Cînd douj tovarăși vor purta amindoi fir- ma tovărășii şi vor face comerciul lov într'unul și ace- „. laşi stabiliment, atunci numai unul va r&spunde taxa * întrâgă iar cel alt pe jumătate, rămiind ași regula pla-. ta între dînși, dupe. folosul ce va trage fie-care din be- „neficiul comerciuluj, 
37. Când tovarăși vor ține fie-care cite un stabili- 

îi 33



-- impune tacsa, intregă acelui 
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ment deosebit,. atunci va trebui a fi impuşt în parte la „cite o patentă cu tacsa întrâgă dupe clasa la care vor „merita să fie aședaţi. —: | n, casii când un comerciant ar avea două prăvălii de diferite mărfuri, şi ar avea trecere din una în alta „prin: interiorul lor, atunci se va. impune la tacsa într6- gă pentru Prăvălia. în care face comerciul cel maj rădi- cat și la o jumătate de tacsă, pentru cet-laltă prăvălie. 

Modul de clasificare . cînd mai multe persâne vo esersa profesiunile lor întrun singur stabili- ment și fie-care pe conta lui împarte, 
EI Art. 38, Daca într'o singură prăvălie saii local vor „esersa profesiile sai industriile lor, două sai mat mul- te persâne, fără a fi tovarăși la comercii;. atunci se va 

ia ce întreţine localul, și ca- re profită de partea cea maj avantagi6să pentru înlesrii- rile comerciului, saă industriei sale, și cite o jumătate tacsă fie-caruia din cei-lalti profesioniști. sai comercianți din magadinul sai localul săi: jar ciud doui sai mulţi meseriași ar întreține în tovărășie localul fără a parti cipa unul la comerciul celui-laltă, atunci se va impune fie-care la patentă cu tacsa pe jumătate. „Nu vor fi considerate ca stabilimente deosebite ca- sele de lucrătorie sati fasonare, care ţine de unul Şi a- celași stabiliment și ar fi situate în acelea-și încăperi „Sai în aceiași curte, de esemplu: 
Un strungar, care ar avea un magaflin de comerciii în faţa uliţi și 0 lucritorie de strungiărie în osebite în- căperi din același local. -saii în aceeași curte, - - Un neguţătorii de haine, care ar ține o prăvălie la uliţă și ar avea Și o lucrătorie în același stabiliment sai în curtea ocelorași case etc. e | _ Aceştia nu se vor tacsa, de cit odată pentru. sta- bilimentul principal de comercii, , Nu se vor putea apăra sub categoria arătată la Ş6.: de mal sus, comercianți care vor avea ;stabilimentul de. Yivdare întrun magadin sai local deosebiti, și stabili- mentul de lucrătorie în “osebită local; la asemenea ca- Suri, va trebui a se urina conformă cu deslușirile date la Articolile 32, 33, 34, pentru comercianții care aii două Saii mai multe prăvălii. , , Fie care magadină saă lucrătorie de categoria arătată în $. precedent va trebui a se înscrie în rolurile paten- tabililor chiar în comuna unde este situat, - .. | Art. 39. Se va considera ca stabiliment principali "Şi se va impune la tacsa întregă,. acela care prin Ta-



— 515 — 

blourile A.B. C. va fi taxată cu Suma cea mal râdicată. Cind însă, dou sati maj multe stabilimente a le unui Comerciante, voră fi aședate prin espusele 'Tablo- „uri la aceeași classă, atunci celi principal se va cousi- dera acela, care dupe gradul comericiurilor Sai ali in- dustriilor, va avea mai multă însemnătate. 
„Art., 40. Când un 'patentabil va, esercita vre una din profesiunile impuse la dreptul fcsă dupe tabloul litera B. sai la dreptul proporţional dupe tabloul lite- ra C. și tot de odată va întreţine şi stabiliment de ca- tegoria celor prevădute în tabloul A, va fi impusi pen- tru fie-care din aceste profesiuni. deosebit, de csemplu: Un arendaşi de moșii, hanuri, (pe afară) mori, po- duri, etc. care ar întreţine și un stabiliment de. comerţ din. cele prevădute în tabloul lit, A. precum cîrciumă, (Otel!) brașovenie, fierărie, marchitănie și orl care altă ' asemenea comerț, și tot de odată va esersa şi profe- » „sia de advocat sau de inginer, hotarnic, sai fabricant, *” urmâsă a se taxa în modul următor: a 

. Esemple, 

Pentiu arenda unel moșii de 10,000 lei se va "impune cu taxa proporțională de 2 lei la mie du- e Dătabloal 0, Lek 20 „ » Pentru un magasin de brașovenie; întrun oraş. cu populație de la 20,000 sufiute în sus, împortind mărfuri din străinătate Și vindind numai cu amă- nuntul, se va taxa la clasa 5-a 'dupe tabloul lit. A. 'şi dupe taria Dopulații mai sus citată, . " Luet „65 SE Pentru profesiunea de hotarnie se va impune - după tabloul lit. B. fără a ține sâmă de populaţie cu taxa ficsă de. . pa Lei 300 
"Totalul pe ană. 385 Înscrierea unul asemenea patentabil se va face pentru fie-care profesiune împarte, în rolul comunei unde eser- cită acele profesiuni, iar: peutru profesiunea, de hotarnic, în comuna unde Şi are domiciliul principal. 

"Casuri speciale pontru așeţlarca la dreptul fiz, a patentabililoriă topiangii, jumelate de toptan- Ji și comercianți cu amănuntulă. 
„Art. 41. Comercianții toptangii (aceia, care .vînd. cu rădicata). se vor considera numai cei care vind obicinuit 

) Hanurile de prin Oraşe şi Tirguri 'se voră taxa dnpe profesiunea de- „_ Dumită „Otel“. . | .
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+ mărfurile lor în cătimi mari la alţi. cOmersanţi, spre a . „le vinde și, aceia cu amănuntul pe la :particolari (con- sumatori). . e “ Comercianţii,, care fac negoții obicinuit și cu rădi- cata (toptanul) și cu umănuntul, (demi-gros) sunt aceia care vind în același stabiliment și la comercianți sai in= dustriaşi,. articolile trebuinci6se. comerciului lor în cătimi „Mari, și la particolari (consumatori) cu bucata sai cu amănuntul, 

ui Comercianţii care fac negoțul lor cu amănuntul, sunţ aceia care vînd odicinuit la particolari numai cu amă- nuntul. . 
Intre cumpărători, nu se pot considera ca parti- .colară (consumatori) meşterii și artiştii, care cumpără măr- furi şi materialuri “ca să le întrebuințede în fabricaţiile - industrii lor, 

Asemenea, când un toptangii va fi făcut dia întîmplare niscare-va vîndări la consumatori în mici cătimi,. nu pote a "fi considerat pentru acâsta în rindul comercianților care vind obicinuit cu ridicata și cu amănuntul (demi-gros), Cl pentru ca să fie taxat întrun chip_sai într'altu;; tre- buie ca vindarea să aibă un Caracter obicinuit numai eu - „ridicata saii cu' ridicata şi amănuntul. In fine la. cadă când comercianți care vînd obick- nuit numai cu amănuntul, sar întîmpla a face vr'o vin- dare cu rădicata, acesta nu va da caracterulă de co- merciante cu ridicata sai cu amănuntulă, Cuvântul obicinuit, va ia fie-căruia se înțelegă, că nu este de ajunsi ca un neguțătorii cu amănuntul. se îi făcut din întimplare, vro vîndare de puţină importanță la vr'un industriașii sai artistă, oră fabricant, ca pentru „acestă motivii, se fie considerată ca comerciant, cu rîdi- cata și cu amănuntul. 
Asupra. acestor casuri, agenți însărcivați cu clasi- ficația, patentabililor, vor avea osebită luare aminte, spre a nu da ocasiuni de: asupriri în paguba comercianţiloriă saii scăpări din vedere în paguba cassi fiscului. 

, , 
* CAPITUL VI, 

Despre comercianții ambulanți. 

„Art, 42, Comercianți ambulanți se numescii toți a- ceia care vind: obicinuit, diferite mărfuri,  umblindiă pe uliţă prin piețe, prin bilciuri (iarmarâce) Și purtindii'măr- furile lor pre. spate, pe brațe, pe table, în doniți (cofe)- în căruțe etc, fără a ține magasil saii Prăvălil (dughene) statornice, . DR
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“Aid an pe. Acești ambulanți sunt supuși la "dreptul: patentelor Sulamontul de cu taxa pe jumătate 'din ceia ce plătește comercianții „9. '+ Care facii asemenea comerț în prăvăli. | 
Aceia. care vînd mărfurile lor în căruţe cu doi sati fesiună APA: mal mulți cat, sunt supuși la întregă taxă -hotărâtă pen- iu tru comerciul din care face parte: mărfurile lor. acra di Bu! | Aceia care vindi mărfurile în dous 'saii mai multe | căruțe, sunt supuși la un. drept ficsi de lei 200 pe an. LOL IDE Cemercianţi statorniciți în prăvălii, care vorii tri- „mite mărfuri de vendare la târguri, bilciuri, iarmarâce, etc, sunt datori a lua'pe numele trimișilor lor patente „1“ de ambulanți, fără de care, nu voră fi îngăduiți a des- DR face mărfurile trimise la acele tîrguri. în. Acâstă măsură este conformă disposițiunilor art. 5 din Lege şi art . 34 de: may sus, relativii la: comercianţi pi si... care îutreținii -magasii” statornice şi magernițe saii tarabe e pentru vingarea mărfurilor lor prin pieţe şi alte locuri „Publice. î PR i Wabela de pro. „  Neguţători care facă comerciul lor numat în mager- fesiune lit. A. nițe sai pe tarabe, sunt şi. oj supuși la plata pe.jumă- “tate a dreptului patentelor. : -.. De „n. Art. 48. Pentru“ modul clasificări acestor din urmă +” comercianți la dreptul patentelor, se va' urma întocmai după disposiţiunile reglementului „pentru patentari am- bulanți.. - - - 

1 . 

+ Modul cum sunt formate patentele; “Timpul pentru, „care se liberâlă; Agenți însărcinați cu libera- 
„» Tea. patentelor. ” 

i Arte 44 Patentele sunt nominale (formate chiar pe - „“ numele pers6nei care. esercită comerții), şi nu pot ser- om e vi, de cât acelora pe s&ma . cărora sunt date; prin ur- =, Ari 10: mare, orl-cine .va întreprinde comerții. sai industric fie „to pe numele sei, fie pe sema . altuia, trebuie a avea, pa- tenta, cuvenită dupe felulă întreprinderel : ce  esersâdă și "dupe classa la care este. aședată profesiunea sa, prin ta- . ! blourile litera A: BC, îi: ei „Art, 45. Patentele sunt Valabile numai până la fi- -nele anului în care sai liberat; așa dar, “fie-care va tre- An 17. bui așt prenoi patenta sa, la începutul fie-căruia, an în cea dintiiă lună, în care ise va publica tarifa patentelor. Art. 46. Patentele: comercianților. și industriaşilor. " aședaţi în Drăvăli , stabilimente; fabrică, şi acelora ale » căror profesiuni sunţ; prevădute. în tablourile B şi C se „a i saVOr libera de, Prefecturile Districtelor dintrun registru Et teu matcă, (model No, 7. ge ai i Aceste..patente se vor formula şi libera dupe ma-
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ES triculele şi Ștaturile' de adaos No. 13:ce se vor fi apro- „bati de Ministerul Financelor, o „Art. 47. Patentele comercianților. ambulanți şi a- - celor ce fac comerciul lor În magerniţe, sali barace, ori "tarabe, se vor libera dintr'un registru cu matcă. (model No. 7: bis). de către șefi biurourilor. vamale, Casierk par- ““ticolari de ocâle, preceptori de prin orașe și tirguri, și „ COMisarii financial, | Liberarea patentelor de ambulanți, se va face îndată dupe „ Constatarea clasei la care urmedă a fi aşedat comerci- „ antele de assemenea catigorie. 

 Art.-18, 

An 19, 

Art. 48. Spre a se putea tăia patente din registrele arătate la articolile precedinte, va trebui a se complini atit matca, cât şi formula patentei cu deslușirile cuve- nite pe la locurile ce Sunt lăsate deschise. Patentele ce se vor greși în timpul complinirei lor, „Se vor lăsa netăiate, de Gre-ce 'nu se pote libera patente Cu răsături sati Ștersături, 
, “Art. 45. Patentele formate la începutul fie-căruia 30, pentru comercianţi meseriași și profesionişti aşedați în târă, se vor împărți persânelor în drept de ale po- Seda, de odată cu însciințările . (No. 6) prin care li se „Ya face cunoscut, cătimea dărilor la: care Sunt impușt, 

Tntrobuinţarea patentelor. 
Art. 50, Toţi patentabili sunt datori a înfățișa pa-. tenta ce vor fi posedind, oră când va fi cerută de Agenţi autorităților administrative . sai judecătorești. 

7 "Patentele duplicate, 
Art. 51. Aceia câre “ŞI vor fi pierdut patenta la » Care sint aședaţi, vor trebui a reclama altă patentă du- - Plicată, tot de la autoritatea de la care i se va fi libe- rat cea dintiiă patentă, spre a justifica ori unde, -drep- tul de a putea esersa. comerciii, industrie, sai vre-o pro- fesie din cele Supuse la darea, patentelor Art. 52. Patenteje duplicate se vor libera tâte din registrele cu matcă No. 7 și 7 bis! vor purta ace. laș NN. ce ai avut patentele pierdute, și în titlu se va scrie cuvîntul „duplicată, &:- - | Acest cuvint se va trece Și în matea de unde se _-xa tăia patenta duplicată, . 

 Poprirea din comereiiă Saii din esercițiultă 'profe- Siuinei a celor ce.nu vor Poseda cuvenita patentă. „Art, 53, Controlorii, iar pe unde nu esistă con- “ trolori sub-Prefecții, perceptori!, Comisari, Financialt şi : Agenţi' Poliţienești, Sint datori a cerceta pe orl care din
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pers6nele supuse la dreptul patentelor, şi la casă de a 
“nu poseda cuvenita patentă, chiar din anul acela, îi vor obliga ca în termen de trei dile, să mârgă la autorita= 
tea respectivă, ca să'şi ia, sai să'şi preschimbe patenta ce va fi avint din anul trecut, sait în fine, a se înscrie și „a lua certificat că s'a recomandat adăogirea' lui între 

„patentabili cu prevederea că, dacă pînă la espirarea ter- 
menului sus citat, nu vor justifica regularea lor la paten- 
tă, vor fi îndată popriţi din întreprinderile. ce vor esersa. 

Lai casii de neurmare, agenți mai sus „citați vor lua 
măsuri a se popri din comerciă. sai industrie, sau din 
eserciţiul protesiunii, pînă când vor presenta patenta cu- > venită sa ceitificatul autorităţi locale. doveditor că s'a DE „regulat adăogirea aceluia între patentabili, 

Amendarea celor ce vor face comerciii, fără a po- 
seda cuvenita patentă, sai se tori servi cu 

-Datentă streină. | 
Art. 54. Când se va dovedi că un patentabil a în- 

„treprins. comerciii, industrie sau vr'o profesie din cele “supuse la impositiă, fără a poseda cuvenita patentă din anul în care se-va fi descoperit, sai cînd 'se va fi ser- vit cu patenta altuia, va fi Supus a, plăti tacsa îndoită pentru tot timpul cit va fi păgubit fiscul. 
„__Acâstă îndoită tacsă nu va putea covirşi  îndoita 

tacsă pe un ani.. ” NL 
„La casurile arătate în articolul precedent, agenții 

de constatare vor recomanda prin Ştaturi adaogirea u- nor asemenea pateutebili, cu tacsă îndoită, pe tot tim- pul din urina, fără însă a trece :peste tacsa îndoită pe un . anii, şi în certificatele ce se vor. încheia -pentru aședarea 
lor la patentă, se vor desluși “motivele pentru care se impune acel patentabil la asemenea tacsă, - 

Amendarca persânelor care vor fi dat altora pa- 
tenta lor ca să se serve cu dinsa. 

Art. 55, Patentabilul care va fi .dat altuia patenta sa, ca să se apere cu dinsa de impositul cuvenit Statu- „ui pentru comerciul saă profesiunea sa, va fi supusă la o amendă de la 100—500 leL. „ “La aceeași amendă sunt Supuși și patentabilii care vor fi făcut cu patenta lor vr'o întrebuințare păgubitâre fiscului, și în urmă vor cere. a li se libera patente du- plicâte sub motiv că ai perdut cea d'inttiii patentă, 
- Art: 56. Cind se vor descoperi asemenea casuri, a- genţi de constatare, sînt datorăi-pe de o parte a încheia ..  cuvenitul proces verbal despre descoperirile făcute și a'lă
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eu, AÎnnainta împreună, cu patenta la procurorul respectivă» 
o pir invitindu'lii ca. să „utentese procesi culpabilului, “Spre a 
E! Supusi la. amenda Prescrisă de lege, iar-pe d'alta “va 
ee Tegula adăogirea.. aceluy patentabil: în venit, la casii cînd a! continua. eserciţiul profesiunei Sale, 

  

i Îndatoririle tribunalelor civile și comerciale și alle i autorităților. administrative relative la vccla- PR ia mațiunile patentabililov. a Art 57, Nimini nu. va putea formula vro. cerere, nici a face vr'uni actiă judecătorescii sat administrativă 
iai 18 relativă la comerciul, industria Sati profesiunea sa pină 
i e - Mal întiiă nu:va, înfățișa patenta la care este impusă. 
Amt 58 Tribunalele Civile și Comerciale şi autori- tățile administrative. la Care se va adresa vrun comer- 
-tq a dai: ciante, industriașii sai profesionist, cu vre 0 cerere re- 

i tie lativă la comerțul, industria 'saii profesia +a, nu vor 
' putea, priimi reclamaţiunna, daca nu se'va cita, în titlul 

ii acel reclamaţii No.. patentei „ce posedă și data de cînd +a  liberat, Și pînă nu seva înfățișa în original acea ii, patentă, spre a se vedea de înpiegatul însărcinaţ cu,prii- 1, “mirea „reclamaţiunilor, şi a se nota de dinsuliă chiar pe „acea reclamăţiune, că petiționarul a Presentat patenta În original. „. Da 

  

   

     

aaa 

pt pa „Numai în urma îndeplinirej acestei formalități, se 
ai putea da cursul legiuit reclamațiunei presentate, iar ji ss n, Patenta se va restitui. posesorului & A pa pre a nu se scăpa din vedere acestă neapărată ” 
cz Îndatorire prevădută de lege, Tribunalele și autoritățile „ii. administrative, sunt datâre. ca în actele ce vor încheia, 1, În urmârea cererilor făcate de reclamanți, se citese ase- p.  . menea NO. Și data patentei ce va fi întățișat ca prin a- > cest modii să se potă orienta cel însărcinați, cu esecu- tarea acelor -acte, daca reclamnatul este aședat la drep „„_» tul patentelor, .?,. | 

    

. 

Amenda hotăritg peuiru împiegaţi care vor neglija ":*-* păzirea îndatorilor puse la ari. 59 de may sus. . 

  

Pa Ant, 59: Impiegaţi care vor. neglija, sai Vor scăpa „Art. 19 din vedere observarea cu, strictitate a disposiţiunilor de i = mat Sus, vor fi supuşi la 0 amendă. de la 100—500 lei. 
Se : ? Su - Jfodul aplicări amendelor. 

  

oi ii 1 Art, 160, Aplicarea amendel prevădută la Art. 59 de. tat i Mal Sus, se va face în modul următor: : SRR imi île Când se Ya constata. că faptul a provenit din scă- 
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cu pare de vedere: saii -neglijenţă, impiegatul . care va fi fost „ însăreinat “cu observarea obligaţiuni de -mai Sus, se va Supune la amendă de lei una sută. -- _ „2. Cind s va constata că, același impiegat a cădut în recidivă, (a '2-a Gră) va fi supusi la o amendă de el 200, a 
pn 3, Cind se va dovedi. că faptulii a fost de rea cre- „ dință, se va, supune pentru întiia .Gră la o amendă -de „800lel, iar pentru casă de recidivă, sub. aceeași catego- rie, la amenda întregă de.500 lei. - : 

0 Agenţi chiemați a urmări aplicarea amendelor. ! . | 
e Art 61, Urmărirea impicgaţilor ce vor fi. neglijati 3" paza îndatoririlor pusse la Art 58 de mai Sus, se.va face de către procurorul “Pribunalului. , __ Prin orașele unde esistă și Tribunale Civile. şi Co- | merciale, urmărirea şe va” face de către procurorul Tri- „2“ + bunalului Comereial, a Di Art. 62. Sentinţele pronunțate! asupra impiegaților | „=: culpabili; se vor înainta la Prefectura locală, spre a se aduce la îndeplinire prin Agenți fiscal. 

x
 

„- Îndatoririle Procuvorilori: mi 
pi pa? e ev Art. 63, Pentru descoperirea ceasurilor de neglijen- îi i. ţă din partea impiegaților judecătorești și administrativi, a n, de a pădi îndatorirea, ce li se pune. prin Art. 58 de mai „SUS, procurori prevăduţi la Art. 61 sunt însărcinaţi a. inspecta dosarele 'Tribunalelor. Civile și Comerciale şi ale Da autorităților administrative, relative. la reclamaţiunile a- __ 1. tingătore de afaceri comerciaie, industriale Saii profesio- „ss. niste, şi. pentru ori chite asemenea casuii se vor cons- dute „tata, vor lua inițiativa a intenta, prosesii acelorii impie- gaţi înaintea Tribunalelor respective... pi ia Asemenea sunt însărcinați procurori, a urmări îna- ai i intea “Tribunalelor, aplicarea amendelor prevăţute la Art, „as 59 asupra patentabililor de categoria prevădută la:Art, 55. a Art 64, Procurori .sînt. datori, a raporta Ministe- - "riului Justiţii de două ori pe ani, despre tâte inspec- „iat țiile și descoperirile. ce vor fi făcut în asemenea mate- Li ni, arătând anume gutoritățile inspectate, și numele” im- „iata, Piegaţilor ee se-vor fi osindit prin sentinţele Tribunale- ee sp num dOP ta cursul fie eăruia semestru. NE ie ag pia at “Art. 65. Ninistrul Justiției priimind asemenea, ra- ac: porturi de la procurori, va comunică Ministerului Finan- atzi iu +. CElOF relația despre sentințele pronunțate și: amendele la 
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-- care S'ai osîndinti impiegaţi culpabilă, spre a urmări 

AR 7 31, 

încasarea banilor. 

Apărâri de darea patentelor,. i 
“Art. 66. Sint apărați de dreptul patentelor: „1. Pictori, adică aceia care desemnedă tablouri de artă, pe cit nu vor întreține un atelier'ce âr avea ca- , racter de industrie pentru comerți. .: : Pictori, artiști cînd vor lua în antreprisă, zugrăvirea vrunel biserici, sai vrunei stabiliment publici, atunci vor fi tacsați dupe profesiunea de antreprenori de lu- - crări publice prevădute în tabloul litera C, 

Idera. * 
Zugravi obicinuiți de icâne și de biserici, care prin -esercițiul profesiuni) lor, constitue o meserie, se tacsdă dupe tobloul litera A, 

- + :Xdem, 2.. Sculptori, aceia care sapă în piatră statul Şi al- te obiecte de artă, sînt apărați. . - Săpători şi cioplitori de meserie, aceia care ciop- lesc pietre pentru didiri, ornamente de arhitectură, cruci „ Şi pietre de rorminte, sînt tacsați la dreptul patentelor "dupe tabloul de profesiuni litera A, 

dem, 

"- 1dem, 

-: * Idem, 

tera A. 

3. Săpători (gravori) aceia care sapă diferite pietre Scumpe în condiţie de artiști, iar nu și pecetari mnese- iaşi, căci aceşti din urmă, se tacsâdă dupe. tabloul li- 
A. 

4. Desemnatoriy aritiști, aceia care desemnâdă cu tuş sa “în color, deferite tablouri istorice, sai piese de - arhitectură pe hîrtie, pe pîndă, pe mușamale ete. pentru - litografie Sai pentru diferite institute de învățătură, , ustci artiști, compositori de opere musicale, JAr nu și capelmaistri, musicanţii: și lăutarii ce compun "d bandă de musică, căci aceştia se: consideră ca mese- „_Tiâşi și urmedă a se taesa fie-care ca profesioniști de | clasa S-a saă a 6-a oria 1-a dupe importanța întreprin- 

„ dem ş, e, 

„dem, 

derij. E _ 6. Profesorii de bele litere, ştiinţi şi arte, adică. ”. profesorii, institutoriţ sc6lelori , gimnaselori, academi- - iloră, universităților de științe, profesori de diferite arte, “de musică, pictură, ete, şefii de pensionate sai institu- . - te de creştere, a Da 1. Editorii de fot periodice, adică persGnele acelea care iaă asupra lor cheltuelile întreținerii vrunor jur- „nale (gaezte) și se folosescu de prețul abonamentelor. 8. Proprietarii cultivatoră de pămtat,. numai pentru “Yindarea și manipulația recoltelor şi zodelor produse din - proprietăţile lor, și pentru vitele ce Cresc, întrețin, saiă Îngrașe iar nu și cînd vor lua în arendă alte proprie-



- Idem $ 3 

4 
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„tăță, fabrici, moră, velnițe (poverni) şi oră ce altă co- |: merță saii industrie afară din râdele sai productele pro- 
„prietăți lor; căci în asemenea casuri, sînt și aceştia su- 
puși la dreptul patentelor, după clasificația prevădută, 
prin tablourile A, B, C. | E ” 

9. Comiţii (călfi, -tejehetari, grămătici, sati însărci- » - naţii cu căutarea trebiloră unei prăvălii, unui contuar, 
Idem $ 4. 

„ dem, 

Iăcma. 

unul stabiliment, unei antreprise, unei moşii etc.) 
Cînd aceștia se vor împărtăși la ciștig cu -proprie- taril sai antreprenorii acelor stabilimente, sînt supuși și ei la dreptul patentelor în proporţia prescrisă pentru to- 

varăș), 
10, Tote persănele care lucresă cu simbrie sa “cu 

dioa în casele, lucrătoriile (atelierile) sai magasinele persânelor de profesiunea lor, precumit şi lucrători care lucrâgă în casele lor, sait la particulari fără ucenici, şi fără prăvălie. E 
Nu şunt considerați ca calfe, saii ucenici: 
Femeia ce lucrâdă cu bărbatul ei. NE 

„Copil ne însurați care ajută la lucrul părinților. 
Salahorul care lucreda cu minele în ajutorul pro- fesioniştilor. , e . 
Il. Casanele de rachiă ale țăranilor sai ale pro- prietarilor de moșii, pe cit vor lucra -vremelniceşte nu- „mal râdele din livesile sau după moșiile lor, iar nu şi cînd vor lucra rde ori producte cumpărate de la alți - “şi. ar avea un caracter de velniță (povarnă), căci atunci se taxcdă după tabloul de profesiuni liteza Q. + 
12. Herestraele proprietarilor care esplâtâdă sin- 

guri lemnele din pădurile lor, prefăcîndule în cherestele, iar nu şi cînd lucredă și lemnele altora saii cînd se.dă în arendă, căci atunci se taxedă după tabloul litera C. 19. Ingineri, foncționarii, salariați. de stat, iar nu şi aceia care lucrâdă pentru particolari. 
14: Mine concesionari,. acela ce ia în concesiune ' espl6tarea vr'unor mine pentru un termen îndelungat de ani, iar nu. și esplâtatori contractanți, care se taxâdă după tabloii litera C. ca, antreprenori de moșii dome- nuri etc. A LR 
15. Comercianţi și industrași. din localitățile cu populație de la 3000 suflete în: jos, ale căror profesiuni prin tabloul litera A. în alte localități mai populate, sînt impuse la clasa 7 şi 8, adică toți profesioniști prevăduți în tabloul litera A. la clasele: citate, care vor locui în orășele, tirgurile saii comunele cu populație de 1a. 3000 : suflete în jos, sint apărați de dreptul patentelor. - 16. „Pers6nele care fac comerciul lori umblind cu - coşuri (panere) sai tave, ori doniți (cofe) şi găleți, pe
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„ulii, prin pieţe, pasagiuri, prin sate, prin bilciuri (iar- mardce), şi. vind obiecte de consumație (de hrană) me- selicuri etc.. fără prăvălie „Sai “magherniţe (baracă) ori tarabă statornică. . ÎI 
17. Cirpăcă de feluri de oliecte. : pi + 18 Bacagăă (vingători de: apă). 

„Ei 19, Spoitori Sai reparatoii de vase de bucătărie. " --20, Lăcătuș ambulanți. Sa 
: 21, Ascuțitori (tocilari) ambulanți. 

22. Aloşele care nu întreţin case de naștere, 

    

pa Aşedarea dări fonciară. 

CAPITUL vit, 

îi Bateriile supuse la contribuția fonciară. * 

„> Art. 67. Contribuţia fonciară; dupe Legea de unifi- „care de la 31 Martie 1862 (Mon. Of. N. 85) se aștgdă a- "supra tutulor proprietăților nemișcătâre după venitu lor "i = anual curat, i 
. „Art. 68. Cătimea dări la care sînt Supuse aceste i proprietăți, se fixedă pe fie-care an de corpul legislativ, - Am, adăogind'o, Sail scăzind'o după trebuinţele statului. (NB). pp Art. 69, Proprietățile asupra cărora se așâdă acâs- po tădare suni i - o ' . 

Aaa Zn Oraşe şi Tirguri. 

pm.» Casele de locuinţă sau de speculație, prăvăliile (du- îs: i: ghenele), magasinurile, otelurile, stabitimentele de indu- „ii “strie, precum fabrici, poverne (velniţe), mori cu cai sa i cu. vapor,” dalhanale, “cherhanale, lived, grădini, vi, a- 
rături; şi ori-ce alte încăperi, care . servesc, ' saii pentru mie locuința proprie a stăpinului, sati pentru ori-ce altă în- 17.1 trebuințare, Da 

NB.- - Aceste dări, la Aprilie 1862 saii unificat fiesîndu-se cătimea lor la cifra de 4 la %, pentru ambele părți ale 'Țerci, care cifră esistă şi pentru anul 13 corent, , , , a 
În partea Romănii de dincâci de Mileov (Munteniă) proprietăţile iraobile *...rarale, ati fost supuse pentru întiia Gră în anul 1850 In plata unei dări fon= 1! “clare de.6 lei pe an pentru fie-care clăcași (pentru cele locuite) şi de 8%, :. "din venit pentru oele ne locuite. Ă DE ” ru ++ La“anul 1860 pentru întîia 6ră saă votat legea impositului fonciar, impu- ( (...Înduse o dare de 3 */,. din venitul „curat al tutulor proprietăţilor imobile ru- "“rale, şi urbane. În partea 'Romănii de dincolo de Milcov (Aoldaria) pentru 

întiia Gră s'a aplicat în anul 4860 legea votată în 'anul 1359 prin care se --“ impunea asupra tutulor proprietăţilor urbane şi rurale o dare foacieră de 5 1.2 A din, venitul anual- curat, , e 

A
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Îi comunele rurale. pu 
. Moșiile atit cele particolare cit Şi ale aședămintelor publice și de bine-facere, precum: sunt, ale monastirilor ale bisericilor, ale şcOlelor, ale spitalilor, ale orașelor, comunelor, „municipalităților, seminarilor şi alte aseme- nea.. — Viile, pădurile date în tăere, morele de gri ce fel, grădinile, livesile, arăturile, locurile înfundate, ec. 

Alegerea venitului curat al proprietăților. . 

Art. 70. Sub numirea de venit curat se înțelâge fo- losul. ce rămîne proprietarului, după . scăderea ombati - cului (de va fi supusă proprietatea la asemenea dare) şi "a tutulor cheltuelilor de esplâtare, de întreţinere, repa- 

Art, 3 lit. B, 
Art, 4 din leg, 
de urmărire, 

rații și altele, 
Art 71. Alegerea venitului curat se face în modul următor: . : i 

Ca 

Despre scăderea de'a -a parte. 

1. Pentru încâverile închiriate de prin oraşe şi tir- Suri, să ia de bas „prețul de chirie lucrător după con- tract, după ce se scade a 4 parte (în orașul Iaşi pe ju- mătate) pentru întreţinere, reparație şi deteriârare (de- -. Yăpănare), 

Art, 2 li F 
$2. 

Despre scăderea de a 3-a parte. ! 
2. Incăperile destinate la vr*o speculație . industri- ală, precum fabrici, mori, poverne, (velniţe) şi alte ase- menea, se bucură de un scădămint de a 3-a parte din venitul cu care sunt. sati cu care Sar putea arenda, fie situate prin orașe și tîrguri, fie pe proprietăți rurale, "(pe moșii). 

SR Despre scădereu besmanuluă (embatic)- 

3. Daca o proprietate este supusă la plata vrunui -_embatic (besman), atunci din venitul ei, se scade "mai 
Art: 2 lit. D. 

întâi embaticul, și din ceia ce r&mine se face scăderea prevădută la $ 1, Saii dacă este fabrică, scăderea se face după $ al 2-lea de maj susă, iar embaticul se înserie pe numele aședămîntului,. sai al pers6nei care se folosește de acel venit (besman).. . e 

Basele evaluări venitului proprietăților rurale. 
4. Pentru proprietăţile rurale arendate, se ia de basă



Art 3 ta, 

Art, 2 lit c. 

Art, 2 E, 
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prețurile de arendare, stipulate prin contractele lucră. tre, atât acele adeverite, cât şi acelea care dupe no- „torietate publică, nar fi supuse îndoieli, fără a se face vrun scădămint. a a 

Despre obligaţiile sati dările în natură, 
| 5. Când contractele de arenduire Saii de închiriere, pe lângă preţul anual în bani, ar pune în sarcina aren- dașilor, sait chirinşilor dări în natură, suă îndatoriri - de a face încăperi din noi, orl alte reparaţii şi înbunătă- țiră sai în fine a scuti, sai a răspunde dările vr'unor individe, ori a plăti impositile proprietății; atunci prețul acelor sarcini se caleulâdă în bani, și analoghisindu-se pe numărul anilor contractați, se adaogă partea cuve= nită la venitul” anual curat al proprietăţi, de esemplu: Un arendaşii este. îndatorat prin contract a plăti 15,0%0 lei pe an arendă, a da proprietarului şease care fin de măsură, aj transporta dece stînjeni de lemne; a clădi o circiumă pe moșie, a scuti de dări patru lăcui- „tori din cer neapârați, de legi, adică a plăti cl darea pen- tru dinșii, a r&spunde impositele proprietăţi, ete, | La asemenea casuri, agenți de constatare, preţu- escii de față cu arendașul, cât costă în bant tâte înda- toririle puse în natură, după prețurile de mijloc din par- tea locului și suma ce va produce, împărțindu-se pe nu- mărul anilor contractați, se adaovă pe lingă arenda de 15,000 lei și totalul se consideră ca venit curat al pro- prietăți, asupra : căruia urmâdă a se calcula - impositul fouciar. Se a 

Basele evaluări venitului proprietăților locuite sas esplătate chiar de: proprietari lor, 
6. Când proprietăţile par f arendate şi se vor fi esplâtând de însuşi proprietari lor, atunci prețuirea, se face, după arenda ce sar putea lua pe densele, când ar fi date în arendă la alți, prin scăderea de a 3-a parte din venitul proprietăților clădite sau supuse la embatie Și prevăgdute la $ 2 Și. 3 de mal sus, 
La asemenea proprietăţi rurale, agenții insărcinaţi cu cânstatările, vor avea o deosebită îngrijire să nu scape di vedere a calcula cu tâtă nepărtinirea, fie-care ramură de venit, de esemplu: cât produce pog6nele. de arătură poprită pe sâma proprietății, cât gilele de lucru ale clă-- - câșilor.. cât venit trage din dijmă, cât din pogdnele de prisos închiriate prin bună învoire, cât din finețe, cât din eleştae, de la circiuml, de la băcănii, de la hanuri, din



  

Ar, 2 lit F. 
$1L 

r 
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la -taxa vrunui pod, de la pădure, dela livedi, de la bălți, de la. moră, de la velniță, de la semănăturile cu - legume, de la vitele străine ce ar avea islazu pe acea mo- "şie, de la plute, de la herăstrae și de la ori-ce alt ve- „_nit cunoscut în acea localitate, şi după tâte aceste con- „„Statări,. se preţuâscă pe cât se va putea mai. positiv, a- „devărata arendă ce Sar putea lua pentru acea proprie- tate,.când ar fi dată altora spre esplâtare, ţiind tot d'o dată semă de cheltuelile trebuincidse pentru esplâtare, . care umedă neapărat a se scădea din venituri, Și a se supune la imposit numai venitul curat ce se va alege, In fine, pe la poprietăţile unde se țin registre regulate de venituri şi cheltueli, se. va consulta şi acele registre, luindu-se de normă preţurile de mijloc din trei ani de esplâtaţie. a i 
Pentru proprietățile gidite de prin oraşe și tirguri, "care ar fi locuite sai întrebuințate pe sâma proprieta- rului, se va face evaluarea asemănat cu deslușirile date la Art. 19 din acest reglement.. 

Diferite disposițiuni. - 

7. Încăperile rurale, producătâre de venit Şi co- prinse în prețul contractului de arenduire, al moşii pre=- cum hanuri, cîrciumi, nu suntii Supuse la osebită dare, nici se bucură, de vre-o scădere, de re ce preţulu din contract se ia de bas la inesare, iar la: cas de a, fi în- chiriate saii arendate deosebit de moșie, atunci 'se bu- „cură și ele de scăderea, prevădută la $ 1 și 3 de mal sus. 8. Încăperile industriale precum fabrici, mori, vel- nițe, herăstrae (jgăre), se bucură de scăderea dea treia parte chiar și cind vor fi coprinse în contractul de a- renduire, - La asemenea casuri, va trebui a' se preţui mai în- -tiu venitul'ce ar putea produce acele clădiri industria- „le, cîndă ele ar fi arendate deosebit și din acel venit 

Art. 2 1t.G. 

„se va face. scăderile menționate la $ precedent. 

Despre moșiile răsășeşti. 

„9. La moșiile răsășeşti, cite voră f pietrite sai . “stilpite, venitul se va constata deoseiiti pentru fie-care proprietar împarte. | _ La acelea însă, care nu vor fi stilpite, sai pietri- te, și . stăpinite în devălmăşie, venitului se va, prețui în total pentru întregul trup ai moșii răsășeşti, și contri-. -“buția ce va privi asupra acelui venit, se va respunde de “către obştea Proprietarilorii, care apoi va face  repărți-



ri, 

„== -pbgi 
"rea, dărilor între. dinșir, dupe analogia: venitului ce tra =» ge fie-care. 

Aceste din urmă proprietăți, se încriii prin regis- " “tre cu “enitul total a] întregii: moşii “Răsăşești, și pen-. "tru suma' contribuții ce va trebui 'a plăti fie-care răsașu, dupe repărţirea făcută de obștea proprietarilor, se întoc- mește un rol special pentru. serviciul comunet; dupe care 0 copie legalisată, trebue a se depune la sub-prefectu- "Ta oculului, spre a servi de normă în casurţ de contes- - tațiuni (NB). - 

Art. 3, lit. 11 
Di 

Art. d ai. 3, 
„a 

Despre vii şi grădini de legume. . 
10. Venitul viilor şi al grădinilor pe legume (dar- davaturi) care se vor esplâta (căuta) de proprietari lor, se va'prețui dupe chiria ce se ia pentru pogânele sai fălcile de aratură din prejma locului; iar cîndii via sai grădina va fi dată în arendă, atunci venitul să ia după „ contractuli de: arenduire, o Dacă în coprinsul vii sai. grădinii, vor fi și clădiri producătâre de veniti, atunci ele se vorii taxa dupăre- gulele așegdate la $.7 și 6 de mai susă, 

, Despre păduri. MI 
11. Venitul pădurilor” date în tăiere prin arendui- Te, se taxedă dupe venitul fixată prin contracte, fără a se face vre o scădere pentru esplâtare. | A . - 

s_o. po. La cad când prin contractele de arenduiră ar 'fi şi -* obligații” în natură, se'va urma conformii disposiţiilorii At TI $ 5. | 

„Despre scăderea de a 10 parte. | 
12. Pădurile esplâtate “(acelea care sunt Dussc în „tăere) de către însuși proprietari lor, se taxedă în pro-, - porţie cu venitul ce va. produce vândarea lemnelor tăia- te pe fie-care anii, caiculîndu-se dupe prețul de mijlocii, * cu care se vândi. lemnele pe. loci, și din acel preţă, „Se. va scădea a 10 parte, drept chieltueli de pază și de " esplâtare. 
13. Câna vro pădure, sai parte din pădure, ar fi dată pe sâma arendașului, şi sarii coprinde în acelaşii contractii cu moșia, atunci acea pădure nu va fi: suppu- 

(NB) In acest cae contribuțiunea co se preleveqă de la răsaşi. de catigoria cita- tă, in caracterulii contribuţiunei de repartiție, despre a cării natură, se fa- ce vorbire la aliviatul al 4-lea de sub ârt; 2. din regulamentul de faţă.
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ni să lu deosebită dare, de dre ce, ca se coprinde în da= „„î rea anuală a proprietăți, a 
14 La cadă când termenul tăerei unei păduri arii o m espira şi ar rămînea numai venitul moșii, atunci, se va - „A prețui adevărata arendă ce se cuvenea pentru pădure şi | „» acea sumă se-va scădea din venitul cu 'care este înseri it “să proprietatea. . Sit Ă 

Apărări de:darea. foncieră. 
- : Ant 72. Sunt scutite de darea fonciară ptoprie- 

" țăţile următâre: . . i Si | , 1. Bisericile şi încăperile ce slujesci pentru cul- „i itul diferitelori religii “recunoscute în Țârră, cu locurile şi clădirile. coprinse în îngrăditurile” lor, pe cât acele 2" : “clădiri nu vor fi'producătâre de venit. 
+ Locuințele clerului de mirii și ale slujitorilorii bi- sericeşti, pe cât vor fi prânrii a le lor sai a le așeqă- 

miîntului religios la. care Slujese, iar nu Și când vor fi - „„ “luate: cu chirie de la alți proprietari. Se înțelege că -: proprietățile ce ar avea asemenea pers6ne Bisericesti pen- tru închiriere, nu pot intra în numărul celor scutite de dare. 
3. Aloșiile și încăperile Statului. . | 4, Încăperile cpiscopiilor, seminarelor, spitalurilor, 

așelăminte'or publice, şcâlele, casele municipale, conumna- 
„le, casarmele, închisorile, casa societății de medici și na- 
"tuvaliști din Iași, casele şi cancelariile representanţilor 
străini, pre cât ele vorit fi proprii.a le lori, și nu vorii 
produce venituri prin închirieri, o 

» 5. Drumurile și picţile publice, în cât n'ar fi pro- 
„prietăți 'particolare producătâre de venit 

= +6. Zote încăperile a căror chirie auuală mar trece 
peste 200 lei. : e 

| Asupra acestor încăperi, agenţii de constatare vor . avea luare aminte ca la“ casă cândă ar fi mat multe a- 
semenea mici proprietăți a le unuia și același proprie- 
tar și prin urmare, adunate la un locii, ar compune un venit ce ar trece peste cifra de 200 lei pe anii; atunci 
ele nu pot intra în catigoria celor apărate de legi. 

n genere, dacă asemenea mici proprietăți vorii fi “supuse la plată de besman (embatic), agenți de constatare nu vor scăpa din vedere a înscrie acel besman pe nu- aa i mele proprietarului sai al stbilimentului public care se fo- +. doseşte de acel venitii, și prin urmare, a se supune la i: = plata cuvenitului imposit. pc. 
7, neăperile rurale, neproducătâre de venit, pre- „cum case de locuință, hambare, coșare, grajduri, șure, ect. îi pu cu îngrăditurile lor, e me pai 8 Pădurile mepuse în tăive. i. 

  

“sp
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Lemnele ce va. tăia proprietarul pentru trebuița 
case! sale, sau pentru "clădirile dupe moșie, 'nu pot fi 
considerate ca o esplâtare regulată. : . Si 
„La cadă când proprietarul ar fi lăsaţ facultate clă- 

caşilor dupe a sa moşie, de a'se aprovisiona cu lemne 
- din pădure pentru trebuinţa caset lor, și pentru acâsta, 

arii trage un venit de la dinși, atunci acel venit, de nu 
va fi coprins în contractul de arenduire al întregii mo- 
şii, va fi supusi la impositul cuvenit, 

9. Locurile curățite de tuferişi (curăturile) sunt scu- 
tite cinci ani, de la data de când: vor fi incepurii a fi 
cultivate, . o 

10. Sădirile noi (pomi roditonl.): sai dudi (agusi) 
„se scutescii dece ani de la sădirea lor. 

11. Zidirile noi, locuite în urma, puneri în lucrare 
"a legei (de la octomvrie 1860 în partea de dineâce şi de 

la Aprilie 1862 în cea. de “tincolo) sunt scutite trei ani 
de la data de când s'aii locuit. | 

La cadă când o parte din noua clădire, star fi l0- 
cuit mat nainte de a se aduce și coea, altă parte în stare 

„de locuit, atunci termenul de trei ani, va începe a sc cal- 
cula de la jumătatea intervalului ce va mijloci. de la epoca 

“locuirii celei din tiri părți, pînă la timpul când s'ai ter- 
minat şi locuit tâtă clădirea, .. 

AIE 12. Vatele de esplâtaţie rurale, de prăsilă, şi celle 
+... Duse-la îngrășare, nu întră în prețuirea venitului fonciar. 

| Art. 73. Agenţii de constatare, vor ţine un registru 
special pentru proprietăţile prevădute la Ş 9, 10 şi 11 

„ de mai sus, în care vor trece anume.epoca, de când in-, 
cepe și când se sfirșește termenul de apărare al fie-că- 
ria, spre a se supnne la: plata impositului la timpul cu- 
venit. (Model N. 2). : 

Y 
. 

Așezarea dări de transmitere, 

CAPITULU VIU. | 

_ Dateriile supuse la darea de. transmitere, 

„Ant. +74. Taxa de t.ansmitere după legea de unifi- 
„care de la 31 Martie 1862, (Mon. Of N. 85) se aş6gă 
“asupra praprietățilorii nemișcătâre ale. tutulor aședămin- 
telor publice şi de bine facere, precum: - , 

Ale Mitropolii, ale episcopiilor, monastirilor închi- 
| nate și neînchinate cu metâcele ler, ale chinoviilor, ale 
An. 1 monastirilor şi bisericilor . do' sub diferite epitropii, ale



Jdem,. ',. 

Art 2, 

Art!144 din le- 
gea propr. de 
la 851 şi Art.11 
din legea fon- 
ciară. - - 
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municipalităților: ale orașelor, * comunelor, spitalurilor , sedlelor, seminarilor și ori-ce alte asemenea aședăminte publice şi de bine-faceri. - -. - a 
„Art. 75 T6te proprietăţile de .catigoria-arătată la articolul precedent, sunt: supuse şi la contribuţia foneiară. „Art. 76. Cătimea dări de transmitere este de 10 la % pe an asupra venitului curat. | 

Aședarea acestii. dări se face dups acelâși base a- tătate pentru contribuțiunea foncieră; prin urmare sînt “scutite de taxa . de transmitere, : tâte. proprietățile câte sînt apărate și de contribuţia -foncicră, și care şe pre-' vădă anume sub Art. 72 de mat sus. : i i 

PARTEA UL 
Serviciul constatărilor 

CAPITUL IX, 

+ Recensemente generale — Trormarea Matricolilor și a Ro- lurilor, — Constatarea mişcării Contribuabililor. 
Despre recensimente generale, - 

Art. 77, Pentru constatarea persOnelor și a mate- riilor - asupra : cărora, urmâdă a se aşeda, contribuţiunile directe, la, fie-care cinci anl se formedă recensimente ge- nerale. AIR | „_.. Aceste recensimente. se fac prin comisiuni  denu- mite ad-hoci, după speciale instrucțiuni de procedare, pregătite de Ministerul Financelor, 
„Art. 78, Pentru: materiile imposabile constatate la recensiment, se formâdă matricule generale care servesc de badi pentru tot periodul de cinci ani. „Art. 79 După matriculile menționate la Art. pre- cedent, se vor -estrage: roluri speciale pentru serviciul. împlinitorilor şi pentru fie-care. fel de contribuţiuni D, “Rolurile vor trebui a fi încheiate definitiv, până la finele anului in care s'aă urmat recensimentul, . Art. 80. Resumatul total al contribuabililor, paten- “ tabililor Și venitul curat al proprictăților imobile con- Statate prin roluri, se va publica la începutul anului ur= mători, după acela în care sa făcut recensimentul, şi va servi de badă nestrămutată la împlinire până la f- nele acelui an. e. 

?) Pentru contribuțiunea personală şi cea de şosele şi poduri, se va forma un sin- gur rolă, assemenea şi pentru impositul fonciariă şi tacsa de transmitere, fiind- ; “că aşedarea lor, se; face 'după aceltşi base, i



vu et 
...; . 
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„Art, 81. Moăificările ce vor urma între imposabili 
„În cursul anului,.se „vor regula:.. ..-. N 

Cele pentru adaos, prib' statură trimistriale în par- 
„> tide suplimentarii deschise ad-hoc în matricule Și în roluri. 

„tit “Cele pentru scăderi, prin staturi şi ordonanţe de des-: 
-. cărcare, şi de restituire. | aa a 

i Prenoirea' Rolurilor. . 
sta 

ii "Arte 82. Pentru regularea modificărilor constatate 
">. în “cursul. anului, rolurile citate la Art. 79 se vor pre- 

noi. pe fie-care unii, prin adăogirea şi scăderea imposa- 
bililor ce vor fi luat vio prefacere. 

” Art. 83. Rolurile de proprietăţi imobile și de con- 
tribuabili se pregătesc de către agenţii de constatare în 
cursul trimestrului de Octombrie. - 

Rolurile de patentabili se rectifică şi se confecțio- 
nEdă în același, interval, de către agenţi de constatare, 

- cu concursul delegaților aleși din partea comerciului. 
| Art. S4. Matriculile generale, se vor formă în trei 

„+ esemplare, din care: DE 
1. Pentru Ministeriul Financelor. 

„1. Pentru fie-care Districti. 
„1. Pentru fie-care Ocol. -. ., | 

î Art. 35. Pentru împlinitorii. comunelor, se vor for- 
«ui Ma roluri” speciale conformii disposițiunilor: art.. 79. de 

mai sus. | .. Aaa 
tai e Art. 86. Matriculile. şi rolurile . se vor confecționa 
„+ după formulile No, 1 și 1. bis, 3 și 3 bis, 4 şi 4 bisaci 
anexate, | 

„uuu, ? Clădirile şi sădirile -nuoi, şi locurile curăţite, care 
„ „după lege suntit. scutite de imposit, cele dintâi pentru 

„trei, anni și celă d'alu doilea pentru 10 anni). și cele din 
„» „„urmă pentru 5 anni, se vor înscrie de către agenți de 
„»„ constatare în registre ossebite după modelul No. 2 până 
Yor împlini termenuiii. de apărare... 

ii i Numenclatura: matriculilorii. şi a rolurilor. 

-. Matriculile No. 1. şi rolurile No. 1.:bis, sunt desti- 
pate pentru înscrierea proprietăţilor imobile supuse la 
«impositul foncierii și alu celorii supuse și la tacsa de 

„7... transmitere, j” 
| Idem No. 3 și No. 3 bis pentru contribuabilii su- 
- puși la darea. personală și la cca de șosele şi poduri. 

nui. Idem.NO. 4 şi No. 4 bis pentru comercianți indus- 
ANI triași, și profesioniți supuși la dreptul patentelo:. . 

Art, 87. Pentru ' moşiile răgdăseşti, care nu vor fi 

e | e



' * hotărnicite ci stăpânite în devălmășie, se va, forma o ma- triculă specială în două esemplare, una pentru comună şi alta pentru. sub-pref: locală în care se va înscrie ve- „nitul fie-căruia devălmași cu partea de contribuţie ce” " “privesce”. i 
„+ Acestă matriculă va fi osebită de matriculile gene- rale, în care, urmâsă a se trece numai în total venitul ” moșiilor devălmașe.” De 

>" Persânele chemate a. adeveri matriculile. și rolurile. 
Art. SS; Matriculile generale şi rolurile anuale vor trebui a fi adeverite, cele dintâiii, de membri . comisiu- nilor însăncinate cu recensimentul, iar. cele de al doilea de agenții însărcinaţi cu confecţionarea lor și de consi- liurile comunale, iar :prin oraşe, de către deputații ma- „“halalelor, sati: pe unde nu esistă deputați,: de 'către me- *bri. consiliurilor. municipale: ! a 

Casurile de cunire la adeverirea "matriculilor. 

Art. 89. La casii când ar mijloci - veri:0 neînțele- gere la clasificarea, sau la aședarea vre unui contribu- abili, saii patentabilii, atunci 'clasificarea se'va face după "opinia majorităţi, şi atât "majoritatea câti:şi minoritatea . vori “formula unii proces-verbală prin care vorii declara fie-care, motivele și socotințele lor, şi acea declaraţiune, se va atașa pe lâagă matricula destinată, pentru servi- ciul Ministerului, spre a se da în urmă soluțiunea cuvenită. 
Când neunirea ar. fi pentru. fixarea adevăratului ve- „nit al vre-unel "proprietăți . nemișcătâre,. atunci ambele părți vor alege duoi arbitri, care se vor pronunţa asu- “pra casului în contestaţie. .. a 

: „* Daca asupra alegeri arbitrilor, nu se vor putea, uni, “se va proceda, la alegerea lor prin sorți, între personele propuse de ambele părți. - - -. a 
Când nici după esprimarea opiniuni arbitrilor, nu "se va.putea forma, unanimitate, atunci se va cere de la “ municipalitatea sai consiliui comunal locali, a denumi. un supra-arbitru, şi hotărirea aceluia, va fi difinitivă, ? 

Depunerca matriculilor. la Municipalități | sai la aia | “consiliurile “Comunale: 
Art. 90. Matriculile formate' la recensiment, îndată după încheierea lor, se vor trimite d'adreptul de către a- genţi de constatare, la consiliurile comunale sai muni- cipale, unde vor sta depuse în curs de 20 dile,. spre a
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- a “lua fie-care contribuabil cunoștință de cătimea dărilor la îi ut i care este impus. : , | , e „__ Zioa în care se vor depune. matriculile la autori- "ui, tățile sus citate, se va - publica de către agenți de cou- Statare prin calea obicinuită, adică prin daraban şi prin citire în biserică, ca se ajungă - mal cu înlesnire la cu- „i. Noştinţa fie-căruia, și se îngrijeșcă a reclama la timpă, data se va crede încărcat cu. taxarea. 
Art 91 In timpul cât va sta matriculile depuse la municipalitate, agenţii de constatare vor prescrie rolurile No: 1, 3 și 4 bis, destinate pentru serviciul comunelor, | :.- după conceptele: (ciornile) matriculilor, - 

„Ridicarea matriculilor de la Municipalități. 
AT 99. A doua, (i depă- espirarea termenului de ui. 20 qile citat la. Arţ, precedentii, agenţi de constatare, "vor lua matriculile de la consiliurile. comunale și muni- cipale, și impreună cu rolurile citate la art. precedent le vor înainta prin prefectură, la ministerul fivancelor. 

Art. 93. Indată după primirea lor la ministeră, se - imusi "VOr verifica şi revestindu-se de formalitățile recunoscute 3 Se. Yor înapoia la prefecturi,.. însoțite cu tablouri gene- 1," “zale (model No, 5) de No, contribuabililor, patentabililor is -:Şi- venitul proprielăților constatate print“insele, oprind um “n cancelaria sa pe cele destinate pentru serviciul in- „în terioră, * - . . mii ui Art. 94. Tablourile No. 5 se vor transmite de că- „is tre direcţiunea contribuției directe, la direcția compta- = “bilităţi, și direcția comptabilități, regulând prin registrele m „s6le conţinutul acelorii „tablouri specificate pe ocâle, le 2: Ya transmite casierilor generali de districte, spre ale servi de normă la încasarea banilor. 
e Art.. 95, Prefecturile, priimind - matr:culile şi rolu- „n zile de la, Ministerii, vor popri în cancelaria lor pe cele destinate pentru dinsele; iar pe .cele-l-alte, le vor în- naieta controlorilori cu estracte parţiale tot după for- “e -Iula NO, 5, Și pe unde. nu esistă. asemenea agenţi, le au a Vor trimite la: sub-prefecți sa perceptori (comisari fi- e nancial), . a E , Art. 96. Controlori saii sub-prefecți vor transmite „perceptorilorii:. sait implinitorilor “rolurile destinate pen- tru serviciul, lori; iar pe unde sunt cesieri particolari, vor preda acestora copii după ecstractele parţial (Ar 5) "+. Priimite de la Prefecturi. A E , 

 



Publicarea resumatului rohurilor. 

Art 97. La începutul fie-cărui ani, Ministeriul Fi- 
» mancelor va publică resumatul generală ali rolunlori Și 

tarifele. de contribuţiuni. : n 
“Art. 98. Implinitori comunelor și perceptori sa co- 

misari' financial de prin orașe și tirgu, îndată ce vor 
priimi rolurile, le vor presenta la consiliurile Municipali 
sai comunali, ca să ia înt emnare de resumatulii lor și 
făcându-le cuvenita. legalisare, să publice No. contribu- 
abililor, ali patentabililor şi venitul propaietăţilor con- 
statat printi'înscle. E 

Afişele prin care se va publica resumatul rolurilor 
vor fi formate după model No. 5 bis, aci anecsatii, care 
sub-semnându-se de membri citatelor consiliuri, se vor 
lipi de către împlinitori la-.casa comunală, la ușa "se- 
rici şi la r&spântiile sai locurile principale, pe unde se 
„adună mai obicinuit contribuali. Aceste afișe se vor pu- 

e blica de odată cu tarifele anual de contribuțiuni. 
. 

Impărțirea însciinţărilor de cătimea dărilor la cari 
„Sunt aședați contribuabili. . - * : 

„ Art. 99. In termen de douâ-deci dile după publica- 
"rea tarifelor și resumatului rolurilor, perceptoră şi îm- 
plinitori:sunt datori să formese cu ajutorul scriitorilor 
comunali” (prin sate) și să transmită fie-căruia contribu- - 
abili, patentabilu sai proprietarii de. mobile, câte uni 
bilet (însciințare modeli No. 6) în care se va arata con- 
tribuțiunele ]a cari este aşedatii prin roluri pentru tot 
anul, spre a se putea regula fie-care în plata dărilor la 
termenile ficsate de legi. . 

„Asemenea însciințări se vor. trimite şi: persânelor 
cari nefiind înscrise în roluri, se.vor descoperi în urmă 

"şi se vor adăoga din nuoii prin. staturile. trimestriale. 
Insciințările No. 6 suit cu totul osebite de avertis- 

mentele prescrise de legea urmăririlor, cave remân în 
"vigâre şi se voră întrebuința asscmănatii disposiţiilori 
acei legi, e 

Urmarea ce trebue a se face cu contribuabili strămulaţi 

Art. 100. Când. vre-unul din contribuabili trecuți în "roluri, nu S'ar găssi la loculii domiciliului. unde s'a în- Scris. Perceptori de prin orașele și târguriie pe unde sunt 
controlori, vor cerceta causa lipsei acelor contribuabili și aflând unde sunt strămutați, vor încheia cuvenitele
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certificate de constatare și însoţite de isciinţările No. 
6, le. vor preda controlorilor sait sub- prefecților, spre 
a regula: scăderea lor de la comuna unde sunt înscriși 
şi adăogirea la locul nuoului domiciliit; făcând despre 
acâstă . cuvenita, desluşire în rol și în matriculi, la co- 

" 16na, de observaţii. 
Implinitori comunelor. rurale, când vor constata ase- 

menea casulă, vrii încheia certificate sub: semnăturile 
membritor consiliului comunală şi împreună cu insciin- 
ţările No 6, le vor înnainta la sub- -prefectii saii contro- 
lorul ocolului, ca să facă regularisarea- axătată la $ pre- 

: cedentii. 
Perceptori de prin oraşele unde nu osistă contro- 

lori: vor încheia ci înşile certificate de constatare sub- 
semnăturile persânelorii prevădute la Art. -173 şi le vor 
înainta împreună cu. însciințăriie pe lângă staturile de 
scăderi. după, ce vor fi făcut urmarea preserisă la Art. 120 . 

Art. 101. Cind în. urma procedărilor de nai sus 
-saii. când chiar. de.]a început, nu se va putea afla do- 
“miciliulii contribuabililori strămutați, atunci împlinitori 
prin sate şi controlori prin orașe saii perceptori (comi- 
sari financial) pe unde nu esistă controlori, vor în- 
cheia certificate constătătâre dosirii acelor” contribuabili, 
spre a cere la, epoca, hotărâtă descărcarea contribuţiu- 
ne. lor. 

Asemenea certificate de constatare, se vor încheia, 
şi pentru contribuabili cari vor fi incetat din viaţă sait 
din comertiii, în -interval. de. la data înscrieri, pină la 
data împărțirel. însciințărilor, spre a se cere descărcare 
“contribuțiunei lor de la trimestrul ce va urma după a- . 
cela, în care se va fi intimplat. casul morţii sait ală în- 
cetării din profesiă, de 6re-ce pentru trimestrul în care 
s'a urmat asemenea casuri, trebue a se despăgubi din 
averea acelorii contribuabili (a se vedea și Art. 118 şi 
119). 

Acecași urmare se va face şi pentru descărcarea con- 
trib: foncieră a proprietăţilor ce se. vor fi desfiinţat în 
intervalul sus arătat 

Art. 102 În casuri de duble înscrieri; constatarea 
"se va face prin, certificate, şi: descărcarea, contribuţiunei 

4 

se va cere chiar de la începutulii annului pentru cure 
sa format rolurile, 

Art. 103. În ori-ce alte casuri, precumii înciircată 
tacsare, „greşită înscriere sait când contribuabili ar lip- 

“si provisoriit de la locuinţele lor, ori, când, sub-differite 
motive n'ar voi să priimâscă, însciințările: “No. 6, împli- 
nitori sunt datori a lăsa pe. dW'oparte. însciinți irile în ca-" 

sele acelor contribuabili, după ce mai ântăiu va face să se
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„îmi? -xidese acela însciințări de către unul sati dot vecini; jar „îi =: pe de alta a comunica a finele luni, consiliului comunal m. saădeputatului mahalali, ori cozsiiiului Municipale, pe unde „1%: mu sunt deputaţi de mahalale, o listă de numele unor „+ asemenea contribuabili și de. diua în care li sta Jăsati Aa prin case saii la înerijitori lor, însciințările mat sus ci- „ni i tate; spre a servi de” justificare împlinitorului, în casii "i când contribuabili ară tăgădui sai ar reclama veri-o îm- "îi bunătățire după espirarea termenului de trei luni hotă- 

  

rit pentru acâsta. .. | - , II RE Art.: 104 Când proprietari ver-unor imobile, vor fi Art 10 gale domiciliaţi în alte oraşe sati oc6le, bileturile (însciință- "o zile No. 6) se vor lăsa - în priimirea, chiriașilor Sail în- 'grijitorilor lor, e 
: „Art. 105. Când proprietari vori locui chiar în co- 1 Drinsul orașului saii ocolului oră. în comuna unde se „află proprietatea, precumii sunt aceia. cari posedii mai. “multe. proprietăți în același oraşiii etc, atunci lăsarea în- „i » seiinţărilor Ia chiriași, arendaşi saii înerijitori, nu pote „> "+ “aYea loci, ci trebire:a li se trimite chiar la domiciliuli "lor, afar& numai: când chiriaşi sai arendași ar fi îndato- „+ rață prin contracte, a. plăti ci înșile, dările proprietăți. : i Art. 106. Implinitori, Perceptori, Controlori sait sub- 2. Prefecţi cari vor neglija a transmitte la-timpii fie-că- „+ rula contribuabilii însciințarea Nr, 6. saii 'vor lăssa a „trece trei luni fără a cere descărcarea contribuabilului 

de. catigoriile mat s-s arâttate, vor fi înşile responsa- 
bili pentru pagubile -ce ar încerca fiscul din acâstă ne- reguiaritate.! - N ca 

„ Tndatoririle contribuabililor și alle autorităților la care - urmesă a se adressa reclamările lor. 

Art. 107. Contribuabili cari după priimirea însciin-" „țărilor Nr. 6, sc vor crede încărcați cu tacsarea, saii "vor fi rău inscrişi la: ver-o contribuţie, vor trebui a re- . clama, descărearea, lor: prin. controlori, Sub-Prefecți. sai Perce: tori: (comissari Financial). o 
Numai la cas când mar dobindi indestulare de la “agenţi sus citați, se vor adressa cu cerere la, Prefectura, „Districtului și când. nici de la, Prefestură nu vor fi sa-. tisfăcuți, atunci se vor adresa la Ministerul Financelor “ esnuind prin reclamaţie. procedările făcute: pe lingă cel: si le lalte autorități, fără . de” cate „reclamațiunea nu va fi priimită Pa 

Art. 108. Contribuabili precum Și chiria și sai a- rendași care vor voi ași strămuta: domiciliul în alte "20 0. "comune, sunt datori: a încunosciința, despre acâsta cu o 

“a 

.
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lună mai nainte, implinitorulni, controlorului sati comis- ; „Sarului Financial, locul unde voesce a se strămuta, spre „a: se regula: scăderea :lui de la: acea comună și adăo- girea acolo unde .voesce a se strămuta; căci la cas de :.. Deurmare, vor fi supuși a- plăti chieltuelile ce se voră „face cu urmărirea lor. 
Art, 109. Otekeri. hangii şi particolari, cari vor ți- "ne în gazdă contribuabili de Yeri-ce condițiune, mai mult „de o lună de dile, sunt datori a Încunoșciința pe impli- nitorulii locali despre aşegarea lor acolo. „Asemenea îndatoriri a şi consiliurile comunale pen- : tru pers6nele ce se vor fi aşedat în comune. „Cândă persnele sait Consiliurile comunale, vor ne- glija îndeplinirea îndatoririlorii de mai Susii, voră fi su- „Puse a plăti ele înşile contribuţiunea acellor strămutați pe toti timpul cât aă păstrat. tăcerea, pînă la macsimum de patru trimestre.. e . Art.: 110. Pentru casurile de morte, nevolnicie, res- _ trângere Sai încetare din professie, faliment. schimbare „în titlu Proprietăţi, desființarea ver-unei proprietăţi -prin  dărâmare sait ardere, ori îunecăciune, sai când ar trece în possessia altora; moștenitorii Sau epitropii averi celor. " incetaţi din viaţă. și pers6nele care. vor fi în ver-unultă „. din cele-l-alte casuri enumerate mai sus, sunt datâre a reclama descărcarea sa preschimbările cuvenite, iarăşă "Prin agenţi cități la art. 107, az Art 10, Contribuabili, Patentabili şi proprietari de “imobile, care “În cursul celor. din teii două lum, după publicarea, tarifelor de contribuțiuni, nu. vor fi priimită „însciințarea Nr. 6 de cătimea dări la care trebue a f impuși pentru acelliă anni, sunt datori a cere de la îm-  plinitori. respectivi să Je comunice însciințările cuveni- „te, spre a se putea regula în respunderea contribuțiunei, 

Art. 12 din 16- 
gea fonciară, 

, a 

. 

„Sail. a face cerere de. descăre are in termenul mărginită de legi, la cas când ar fi asupriți cu tacsarea,. ; N „Cel ce nu se vor conforma acestor disposiţiuni, şi se vor descoperi în urmă ncînscrişi la dări, vor suferi consecinţele prescrise la art. 115 de mai jos. Art. 112. Propriatari de imobile “sai arendași care în scop de a păgubi fiscul, se vor dovedi că ai arătată - prin ver-un contractii ICOnOmicos, sâii alt-feliă, un ve= . nit mat mic de cât cell ce trage de la proprietate, saii mai mic de căt arenda ce. plătesce în realitate, voră “adăogați la venitii cu tacsa îndoită, pentru totă timpulă trecută. DI Ioa 

| “Zermenulă de reclamări, 
"Art. 113. Când se face ună noi recensement, ter- 

, 

m
e
 
e
m
m
a
 
a
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- menul de trei luni accordat de lege pentru reclamări în „contra impovăratei tacsări, se începe de. la. publicarea - tarifelor şi a resumatului rolurilor ». 

Acesti termen. pentru contribuabili din noii adăogați --în urma încheeri rolurilor, se va socoti de la data pri- 
mirei însciințărilor ce li se va fi trimis. " 

Art. 114. Pentru constatarea dit:i de la carese vor trimitte însciințările contribuabililor adăogaţi în cursulit annului, se va face de către. implinitori însemnarea, cu- venită, chiar în rolă (col6na de observaţii) dupe listele 
„date de împlinitori. : 

Art. 115. După espirurea “termenului de trei luni «citat Ja Art. 113 de “msi. sus, nică o reclamaţiune con- tra încărcatei 6valuări, nu se va mal putea priimi, pină 
„la un noii , recensiment generali; iar pentru contribua- 
bili și patentabili, pînă la finele annului, afară de casu- „rile cândi contribuabili ar putea constata că motivul în- „târgieri sai all espirări acellui termen, a provenit din 

» Tea În'ori-ce timpi, prin “implinitori sat controlori etc. 

Art 2. din le- 
"ea urmărirei,! 

ver un cas de forță majoră, neatârnat de voința lor. 
Art 1416. În casurile citate la Art. 110, contribua- bili sâii moştenitori și urmași lor, pot reclama descărca- 

. . 1 

Timpul de la care umedă a se face -scăderile. 

„Ant, 117.. În casurile citate la art. precedinte și în 
casuri de arestări, descărcarea contribuabililorii se va -. „Tegula de la trimestru ce urmegă. după acella, în care sta 

Art. 12 din le- 
gea de urmărire. 

7 

întâmplat casul.: 
„Art. 118. In:casurile câna contribuabili dosiţi sai . arestaţi, n'ar fi posedat nici o. avere din care să se îm-: plinescă dările statului pe trimestru în care sa întâm- plat casul, atunci descărcarea se va face, chiar de la în-, - ceputu acellui triinestra. 

Când assemenea contribuabili ar, datora contribu- „ţia și pe trimestre dinaintea morții, dosiril saii arestări „lor, pentru. acelle remășițe (incepind de la Octombre „1862, de când s'a pus în aplicație legea de uwnărire) nu Se vor putea descărca, remâind implinitori. locaii res: “punţlători pentru dânsele, 
Ant. 119. Pers6nele care vor fi avut dreptul a fi scutite de dăn, sai acellea care se.vor fi înscris din e- rOre, se vor descărca, chiar de la trimestru de când se „Vor fi pus în lucrare roiurile. 
Art. 120. Contribuabili ce. vor reclama strămutarea de la o comună la. alta, vor fi descăreați 'din rolurile „comunei din care se strămută și adăogaţi în rolurile co-
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unei unde voescit a se statornici, de la începutul tri- 
- mestrulul următorii, i aa 

„În assemenea casuri, implinitori prin agenţii de con- 
”* statare, pe de o parte vor comunica casul strămutării, 

Jegea : paten, 

la agenți fiscali din comununa unde voesce a se aședa 
coniribuabilul;. iar pe de alta, încheind proces-verbalit 

“prin care vor constata cererea de strămutare și No. co- 
municații ce au făcut agenților din comuna unde voesce 
asc aşeda, vor înainta acellu acti pe lingă staturile de 

„- scădămenti, la finele trimestrului, cerând descărcarea a- 
cellui contribuabili, de la trimestrul următoră, pînă la, 
finele anului, - -" : Si 

Art, 121. Agenţi ficsali, priimind însciinţări ce la 
* agenţii altor comune, prin care li se comunică strămu= 

tarea ver-unui contribuabilii în coprinsul ocolului lor, 
suntii datori a recomanda sporirea acellor contribuabili 
de la trimestrul următorii, pină la finele anului, căci la 
cas de neglijență, vor fi supuși a plăti ci inşile darea 
acellor contribuabili. Ai | 

Pentru descărcările ce se vor acorda pe numele 
contribuabililor strămutăţi, Direcţia Contribuţiunelor Di- 

„recte, va ţine comptii și va verifia staturile de adaos 
alle comunelor unde s'aă arettat că se strămută acei 

„ contribuabili, şi la cas de a nui găssi - sporiţi, va cere 
cuvintii agenților locali, de motivele ncadăogiri acellorii * 
contribuabili, 

Art. 192. Persânele care se vor descoperi că însu- 
şescii condiţiunele cerute de legi, pentru a fi supuse la 
plata dărilor fiscali, se vor adăoga de Ja începutul tri- 

futa Iau” mestrului de cînd vor fi ajuns în condițiunile mat sus 
telor. citate, | , 
fegea Noni  Acâstă epocă în nică ui casu nu va putea fi mal 
penale înapoiată de câtii: auoi anni, cari ccuicalesă cu darea 
şiosseie. îndoită de un annă, prevâdută de legea urmăririlor. 

, 
Art. 123. Personele cari, :aflându-se la începutul 

„annului în veri un servicii din acellea, care le că drep- 
„tul a fi scutite de contribuţiune, și,pe acestii temeiii se 
va liberat "pentru . contribuțiunea lor, ordonanțe de 
* descărcare pe totii cursul annului, de se va întămplaa 
se libera din assemenea servicii, mal nainte de finele 
annului, se vor addăoga din nuoii la dare, de la tri- 
“mestru ce va urma după acella, în care vor fi fostii 
liberati. o: p. 

2 

$ 
„-" Actele justificative de care urmtdă a fi însoțite recla- 

Mi | mațiile de scădere. - . , 
ati i . i . Da 

Art. 124. Ori ce reclamațiune. de scădere, va tre- 

Do *
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„„, bui să fie însoţită de însciintarea tipărită No. 6, iar pa- ; „. „"tentabili vor alătura şi patenta ce vor fi possedând. Ai 42 din le: O La cas când patentabili vor reclama contra încăr- e Pateatelor, catei classificări, vor trebui a justica cererea lor cu ac- 
„te legale, saii „a presinta registre, ori, jurnale ţinute în “bună regulă, saii ori ce alte documente vrednice de cre- 

dință, din cari să. sc constate restringerea operaţiunelor 
sai condiţiilor în care essercită comerciul lor. | 

, 

- Cursul ce trebue a. se. da reclamațiunelor. 

Art. 195, Controlori, sub-Prefecţi, şi comisari Fi- nanciali (Perceptori' de prin orașe unde nu sunti. contro- „9 lo) priimind reclamațiuni în condițiile arretate la Art. de mat “Sus, vor proceda, la. cercetarea lor, prin concur- sul Consiliului Comunal, ori ali agenților «le constata- »". re, delegaţi comerciali, sait arbitri chemați, de lege. „o Pentru constatarea. cereriler făcute de petiționari, : n VOE avea, în vedere desluşirile ce. se dă printr'acest re- gulamentii, la aşedarea. fie caruia fellii de contribuţiune. = ui Resaltatulit descopeririloră „Ce; Se . vor „face, se va „constata piin certificate, saii. processe verbale,. formate dupe desluşirile de mai jos. | E 

„+ Modul: cum trebue. a fi formate certificatele de scăderi. 

Pentru duble înscrieri. 

„Art. 196. Cînd reclamaţiunele vor fi pentru duble înscrieri “în una şi aceiași comună, sait în differite co- „„ Mune; se va arrttta No. rolului la care fizurâdă înscriși „în ambele părți cu desluşire încredinţitâre, că este una “Şi aceeași pers6nă ' înscrisă în ambele locuri, cu »ară- “tare de comuna de: nnde umedă a se scădea și de la care anume trimestru trebue a se face descărcarea, con- “tribuțiunei 

„de unde urmă a se scădea, atunci” prin certificatul sus „Citat, se va arăta “epoca pînă la care a achitat acolo acea contribuțiune ,- spre 'a servi de bas Ja regularisirea „descărcări sale de. la“ acea comună și' restituirea banilor „ce va fi răspuns. Ea 

„+: Pentru greșite, înscrieri, ă 

„__ it. 127, Certificatele ce se vor incheia, pentru con- „„tribuabili. cari din cre se vor fi înscris în roluri, vor 
coprinde motivele saă titlurile în virtutea cărora urinâsă 

S 

La cas când ăr fi plătit contribuițiuriea la comuna -



N 

— 549 — 

a fi esclusi, adică: Titlu” calităţi pentru care trebue a fi -scăduți, Precum suntii sudiți fără - proprietăți, Cleru, nevârsnici, fosti "Militari, - Dorobanţi -şi Jandarmi, 'cari 
+ pentru” trei ternene de Servicii în cariera armelor, vor, “fi dobândit cărți de scutire, holtei. nevârsnicii cari “nu -- vor fi implinit etatea de 20 ani şi se vor fi admins- trând de părinţi sau Epitropi lor, fâră a agonisi nimie. pe semă-le, și alţi aSsemenea preveţluți la partida cellor apărați de contribuții, 

| , Vor coprinde assemenea No. rolului la care suntă înscrişi și trimestru de la care se cuvine a se descărca Contribuțiunea- lor. | 

Pentru casuri de morte, nevoluicie, dosiri, încetare din 2 professăă, arestare, falimente ect, 
3 Art. 128. În: casurile citate mal sus, “certificatele : „Yor coprinde No. rolului, epoca, încetări. din vi6ţă sai a căderi în stare de nevolnicie, ori a încetăry din prefes- sie, sai data -de când se vor fi- arestat, ori se va fi de- “ clarat falimentul ete, cu deslușire 'de luna pînă la fine= le căria ati achitat contribuțiunele ce datora. - 

Pentru. casuri de reduceri saii scăderi de la Otacsă mai mare la una mai mică. 

Art. 129. Când -reclamaţiunea ar fi pentru reducere „de la O clasă de patentă mat mare la una mai mica, va ; trebui să se prevadă prin certificate, objectul reclamatie "actele sati registrele, ori jurnalele 'ce ai presintat, sai "oră. ce alte temeiuri s'a luat de norm: la constatarea a- Tătării reclamantului; se va însemna No. rolului și clas- sa la care este aședlat, „precum și aceea, la care se cuși- ne a fi trecut. « Pa - Dacă cererea de reducere va fi pentru impositul „ fonciar, în certificate se va arreta epoca când i s'a dat - Însciințarea No. 6 şi epoca când a reclamat; suma, ve- nitului cu care este înscrissă proprietatea, No. rolului la care este trecută, temeiul pe care s'a basat noua pre- ciuire assemânat cu deslusirile- date prin „acesti Regle- menti pentru așelarea: dării fonciară; în fine, suma cu care urmâsă a'se reduce, suma cu cătii trebue a remâ- nea tacsată şi trimestrele din urmă pentru cari urmâsă a se face reducerea Saii restituirea, „Când. contribuabili care Yor. fi reclamat micşorarea : tacsel, și vor fi plătit darea întregă la cate au fosti așe- „dați, atunci se va arâta epoca pină la care a refuită .



i 
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„». datoria lor, spre a'se cunâsce "Suma -ce urmâsă a li se "restitui. - E ae 
Art. 130. Pentru ori ce alte casuri necitate în titlunle de mal sus, Agenţi de constatare, vor îngriji a face să se -. Drevadă în certificatele ce vor forma, tâte lămuririle ce „urmâsă a servi de basă la regularisirea aședăriii acel- lor contribuabili. : a 

„Pentru certificatele de adaos între Contribuabili. 

„Art. 131. Certificatele ce 'vor - constata adăogirea „din noi. ver unor: contribuabili, "va trebui a coprinde 
numele,: pronumele, titlul protecții, adică: pământen sati 

"supus strein, No, passe-Portului de suditență Şi dacă po- "sedă proprietate locul domiciliului,” No. cassei sai nu- mirea Uliţei,.: profesiunea, condiţiunea civilă adică: de este căsătorit saii nu, dacă este vârsnic sai nevârsnic, dacă se administresă de sine, dacă, se administrâsă de părinți saii Epitropl, dacăagonisește ver-un venit pe sâma sa, „epoca de când se cuvineafiaședat la dare şi la care anu- me contribuţiune urmâsă a fi aședat, adică, la darea, per- sonală şi de şosele, sai numai la consrib :. şoselelor. 

„Pentru certificatele. de adaos între Patentabilă. 

„Art. 132. - Certificatele de cotigoria arrătată în tit- lul. de mal sus, vor coprinde t6te lămuririle cerute pre- 
cum: numele, pronumele, domiciliul, profesiunea sai na- 

"tura comerciului, numirea “tabloului, din care face parte |. profesia, classa la care urmnâsă a se aședa, felulu între- prinderi comerciului, adică numa! cu ridicata sâă curi- „dicata și amănuntul, ori numai cu amănuntul, câte sta- bilimente “de comercii are în aceeași comună, pentru care : anume stabilimentă (dughiană) se cuvine a, f aşedat la taxa întrâgă, și pentru care. la jumătate taxă, şi în ca-. "ve catigorie de populație intră comuna unde'și essercită “întreprinderea, sai la cuşu, când acea: profesiune nu se. clasifică după populaţie, se va face în certificat cuvenita deslușire pentru 'acâsta. Ea ua 

„Certificate pentru adaosulă din noi lit proprietăților imobile. 
Art. 133. Asemenea certificate, vor coprinde nu- 

„„ mele“proprietarulur sai alli aşedământului de care ține „acea proprietate, natura şi numirea acei proprietăți, co- muna în care este situată, bagele dupe care s'a consta= „tat venitul ei annualii, sumele ce urmâsă a se scădea din „acellă venită şi catigoriile anume; sub: care se face scă-
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n.» -i.derea, asemănat cu ; deslușirile. prevădute la partida. a- „> şeglări contribuțiăă fonciare, venitul curat ce trebue a, se tiinitii Supune la. dare şi epoca, de când â devenii imposibilă. 

"n ii Certificate pentru adaosul venitului proprietăților imobile, 
Art..134. Când o proprietate s'a înscris din er6- re saă din greșită apreciare;, cu unii veniti mai mică de „cât producea în realitate la epoca, recensementului, saii atunci când pentru I-ia dre s'a adăogat. în venit, Şi în ur- a mă se-va dovedi că la epocele= mal. Susit citate a “pro- "7 + dus un.venit mal mare, atunel, certificatele de constata- i "re tor coprinde:. numele proprietarului, numirea, şi na- 2 i, tura proprietăți, aşedimântul. de care ține, venitul an- „n zi nual cu care este înscrisă şi acella. co în adevăr a pro- n tin dus, precum şi basele după. care Sa constatat adevăra- iii puiu tul venit; epoca de când „s'a păgubit fiscul, și suma, impo-. iii sitului ce se. cuvine a. se preleva pe. timpul, din urmă „n n. „Pentru: sporul. constataţ la venit, | i ue i La cas când sar dovedi că asemenes proprietăți ati - î ui; fostii înscrisse en".enit mat micii de cât producea, din cau= îm Sa”ne, adevăratelor. sau: iconomicâselor arătări făcute de „proprietari. sai arendași. atunci în certificată se va ar- - "reta suma contribuţiuuci îndoită pe tot timpuli câtii „Sa păgubit fiscul, făcîndu-se despre acesta cuvenita, de- tie Sluşirea PN a a - ii ti sri Art. 185 În genere certificatele de constatare pen- . pisi + tra venitul, imobililor,. trebue .a coprinde tâte desluşirile “îi + -* prevădute pentru catigoria fie-căruia, la $$ de sub Art.71. 

i ir Strămulară în cursul trimestrului de Octombrie. 
act crt: 136, Pentru contribuabili și pateutabili ce vor îi în» declara strămutarea în cursul trimestrului de Octombrie E „precum și .pentru. tâte casnrile de adaos sati: scidământ pe „» Ce Se vor ivi în cursul. acestui trimestru, se vor pădi mi, acelle-aşi reguli” citate mar sus; cu tote acestea, fiind-că, îi “în cursul acestul trimestru nu. se va mai opera nici o „modificare, se va recomanda scăderea lor. de la o parte „și 'adăogirea la: comuna unde se vor așeţla, prin statele „1 „ce se vor forma în cursul trimestrului „de lanuariii an- ” nul fiitorii,  înţelegîndu-se că uni ca, aceștia, se vor în- .: serie-tot în comuna de unde voesce a, se strămuta, prin „st n. i „rolurile ce se vor, pregăti pentru annuli următorii, de- mit, Slușindu-se pentru dânşii în .colOna. de observații, locul ou = unde al declarat că voese a se strămuta, și data când fu 4 făcut assemenea declarații. a. oaia e su, Unor. assemenea contribuabili, la, începutul anului
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asa «t fiitor, nu, Ii „se. voră “trimite: însciințărilo, 'No. 6 de la comuna de unde s'a strămutat, ci pentru denşi, implini- st i isi tori Sal „controlori: (unde: se: vor afla : assemenea, agenţi ie » sunt obligați a. comunica ; consiliuriloi: tomunali sai a- 2.4 genților:de constatare din ' comuna -unde»s'a: strămutat, ct “ai + cerând a Ina .disposiţii pentru sporirea lor acolo, prin sta- „n nb “*tuzile da, adaos: ce se. vor forma, în cursul 'trimestrului „0 ode Tanuariiiy iar procesele-verbale, prin care se va con- ia i > “stata strămutarea, le -vor înainta prin Prefectură la Mi- „ nisterul: Financeloră,. pe lingă staturile de -scădământii, „i. cu desluşire de No, notei prin care a: comunicat locului „2209 competent, casul strămutărej. și a cerutii adăogirea ace- „ut lor contribuabili Ia noul lor; domniciliii, -ca- în: virtutea a- i ““cestora, să se dea ordin pentru descărcarea, 'contribuţiu- “-» = nci lor, pină la! finele “annului, de la comunele de unde on o Sai strămutat: ei i ni i cutii 'ârt 187... Pentru contribuabili saii 'patentabili ca- re. se. vor fi strămutat de'la o comună la alta, fără aîn- - i: *"* cunoseiința pe împlinitoră, controlor saiă sub-prefectii, și iii ss “care nu vor fiachitat dările lor: pină'la finele trimestru- 5 lut în care-s'aii strămutat, se: voriă trimite avertismente "de urmărire;. de odată cu. însciințările “No. '6:prin auto- „i :rităţile locali, şi se vor supune la plata; tutor cheitueli- îi i o. lor ce se vor 'face pină la încassarea banilorii, de către ai at din. + împlinitorul comuuci: de unde. “s'a: strămutat,: dupe care apoi pentru trimestrele. fiitâre, seva regula scăderea lor „i. ide Ia vechiul domicilii- și, adăogirea la locul unde s'a „e Strămutat, pi „7 2 “Pentru. contribuabiliy şi patentabilil strămutați. cu chipul de mat sus, cari mal nainte da strămutare vor fi plă- 2 i „tite dările: lori pină la epoca, strămutări, sait pînă la fine- île. annului, “8e va “urma. conforină desluşirilor date la a a Arte DO ră, i i „i “Art::188, Agenţi:de constatare și împlinitori -ca- - ... re: vor descoperi în comuna, sail despărțirea lor, contri- : buabili de ori-ce catigorie, strămutați din “alte comune. : i i siivoi fi possedând  chitanțe în regulă, doveditâre că ŞI. pa plătit contribuția, la 'comuna de unde s'a strămutată, % ir 2 2 vor lăssa ne supăraţi pînă la. espirarea epocel pentru Ca- „re ai plătit; iar pentru fiitor, vor recomanda, pe de o -:î "parte, adăogirea lor” în acea, comună (dacă vor fi stator= i gin” -.DăCiți acolo) iar pe de alta,: vor Încunosciința acesta im- i. +" plinitoriloră sait agenților de constatare din comuna de „su “unde sunt veniţi, spre a, regula scăderea. lor: oi a "An certificatele de“constatare ce se vor forma, pen- -2m îi. tru adăogirea unor” assemenea Contribuabili, se va arăta . îi: No, notei :prin care se. va fi făcut comunicațiunile may i ei. *Sus: citate, agenţilor, din : comuna. de :unde: Sa strămutat, 
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si d + Pentru: strămutări în tithirile proprietarilor de imobile. a N ia 
mimi ui Art, 189... Cănd proprietarul unei imobile va fi vân- -n im dut altuia proprietatea sa, saii va fi dăruit, or o va fi dat 
ni 1. de destre, sai va fitrecut în stăpânirea altora prin moș- „rii tenire; sai în fine; când. se va. îi luat de către altul în tin: “vu:puterea, ver-unel'hotăriri | judecătoresci, agenţii de con- nun i,” Statare după încunosciintările ce vor priimi despre ase- 

„ii 2 mene Strămutări, de la vechi sai nuoi proprietari, sait 
ui de la împlinitori, ori: după sciințele. luate d'adreptul de ' iuti + dânși,.vor încheia cuvenitul proces-verbal prin care se 
1,1 Ya constata, assemenea casuri cu prevederea, tutor docu- 

i; +-menţelor, în virtutea cărora sau - făcut acele preschim- 
„uit, bări, şi. voriti recomanda acelle procese-verbale pe lîngă ou. «+ Staturile de: scădere: No.. 10, pentru escludarea din ma- 

tricule și roluri a vechilor proprietari, împreună cu ve- 
pi -«nitul: cu care” suntii înscrisse proprietăţile. lor, şi adăo- 
». „girea nwoilor, proprietari prin statul No. 9..... Da 
SE Art. 140... Când proprietari de: imobile vor fi vîn- 
„si dat numa, o parte. din imobilile lor, saii vor fi trecută „îi „tu în stăpânirea altuia cu 'ori-ce titlu, se va face aceeaşi „ri u."urmare preserissă la, art; precedinte, ..scădându-se prin 

iubi *Staturile No. 10 tot venitul acei proprietăți. și adăogân- 
; . du-se prin cellă cu: No, 9 venitulii părțilori fie căruia 
a"! Proprietar: în „proporție cu -suma, venitului - constatat - la. 

viii. Yecensementulă generali... î. 
tt i “Art, 141! Când din eausă neatârnată de voinţa pro- 

- prietarului, precum din înecăciune, ardere, dărâmări saii i) tru”, ruinări totale sati parţiale, va fi: scădut veniturile pro- „isi i. -prietăţilor,. în parte SaiL în total, se. va: face consta- unu mutarea în urma, reclamațiunei părţei interesate, prin con- 
e rejuii î CUrgUl arbitrilor: chemaţi de -lege, Și se va regula scă- 

” derea totală şi adăogirea părți venitului ce ar fi mal r&- 
„pipi "Mas tot în modul orătat: la art.. 139 de mat sus, 

pi "Art.+142,-In  casuri când scăderea. veniturilor ar 
>» “proveni din.alte cause ordinari, afară de cele arătate la 

+ Art. precedinte, atunci reducerea nu p6te. avea locii, de 
ini. 6re.ce veniturile constatate la ' recensenientul generale, 

min: Du: potă lua nică o modificare în tot cursul periodului . Di 

  

   

    

   

    

   

ma ur de 5. anl, i 
ps. 

  

arina ms Art, 143.4Când venitul unei proprietăți imobile în- 0 to a scrise, în :matricule, (matce) „ar. crește prin: espltarea e- „ns “leştaelor, pădurilor, livedilor, norilor; banurilor și altor 
încăperi, saii, îmbunătățiri „făcute pe acea proprietate, și 

zi mir acele" venituri nu. vor .fi fostii intrate in evaluarea ge- 
; 1 2 +,Nerală;:la.. facerea recensementului,. atunci adăogirea ve- 
e ținut Biturilor, urmâsă. neapărat: a avea loci prin: statul No. 9 

“zii de, la trimestru -de „când, aii: început a,fi.esplâtate, res- 
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dr ue î„ectându=se pentru clădiri, sădiri și. curătuui, termenile - " de apărare prevădute la art: de sub titlu „apărări de ; darea fonciară. -, . .... i ii, a „ Adăogirea veniturilor prin roluri, se va face sub. . stia stia + art, unde sunt înserise cele-l-alte: venituri ale acelieași 
e proprietăți, : | ; ete i Art 144, La moșiile răgăşești ; nehotărnicite, când „us: Se va întâmpla. ca partea unui evălmaşii să trâcă în stă- „3: Dânirea altuia cu .orl-ce titla legale, seva face consta- area tot în chipul arătat la art. „precedent și modifica-. . „rea titlurilorii, -se vâ:urma numai în -matricula formată E special pentru. comune, după. autorisația sub-prefectului, - întemeiată. pe . procesul-verbal încheiat: de consiliul co- 3,4",  munale şi sub-serisii de părțile interesate,, de. 6re-ce în „=, : cele altematricula, proprietățile devălmașe rădășesci, sunt „i: trecute. în totală. ge 

» 

i 

î- „i 
. 

mer 
„i 

litate. 
-" Constatarea casurilor ce însolvabi 

Art. 2 din legea Art. 145. Pentru contribuabili şi. patentabili care de armăriri. vor fi încetat din viță saii din comerciii, saii vor fire- ip ma. duşi în stare de nevolnicie,. ori vor fi în alte casuri pen- „tru care legea le dă dreptul a se descărca de contribu- „ tiani, agenţi de constatare (controlori, sub-prefecți, pre- ceptori şi împlinitori) sunt îndatorați a încheia certifi- - catele prescrise printracest 'reglementii, numai pentru „+ descărcarea dărilor acelor individi pe -lunile ce urmesă „+ până la finele anului, iar pentru;sumele ce ar datora pe „trecuti: se va urma în; chipul. următorii: - „Art, 58 şi 59 din I, Daca, rămășițele ce ar figura asupra unor aseme- reglomentul le . . | . .. zei de urmărini, ea contribuabili, vor fi pentru trimestre de mat 'naia- tea, celui de octomvrie 862, saii pentru, trimestru în ca- re s'a ivit .casul de scădere, atunci „împlinitori ŞI “per= . ceptori sunt datori a se. asemăna .disposiţiilorii regula- mentului de urmiriri, şi daca în urma acestori măsuri și 3.50 ÎVesce insolyabilitatea, (neputința de plată) contribua- bililor saii patentab:, “Se vor încheia duo& procese ver- bale de insolvabilitate, după regulile şi forma, prescrisă „de regulamentul mal sus citat, şi unul din aceste acte, „ lit va, înfățișa casierului locale în prilejul vărsărei con- ris n.“ bribuțiunelorii împlinite, ca, 0. dovadă de pricinile pentru a cari Da putut împlini acele. “rămășițe, iar cel altii -pro- 02 ctg: + Ces-verbalii, "li înaint6să ” sub-prefectului sati controlo- „us cas: Pulul îpDpreună cu certificatul: ce' se va. fi încheiat, pen- „e tru constatarea împrejurărilor . după .care se cuvine a, fi pumn? „descăreatii de darile acelor individi. pentru lunile fiitâre, in inot . SPre-a.se alătura pe lângă staturile, în: care urmâsă a 
r. 

Ea ial arda 

  

, 
1
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Di i se scădea, rămășițele pe trecut şi sumele ce datora 'până o» la finele anulu ie ti | ri ao „Tl. Dacă rămăşiţele ce ar datora individele reduse tii si în “stare de “insolvabilitate, “vor fi- pentru trimestru de Art. 12 dinte. Octomibre 1862, 'epocă de la care Sa pusă în aplicație a rmâririer regulamentu legii de _urinăriră sait pe trimestre din anul > 91 curentă şi anii “fiitori : (afară de trimestrul în care se i- i 2 veșce: casul: insolabilităţi), descărcarea uvor asemenea > rămăşiţe, nu: se va putea acorda tub-rief “an titlu, r&- 1 mâindu' implinitori că îușile  respundători pentru acele „i: contribuțiuni, ca o penalitate - (ped&psă) pentru neingri- a jirea ce ai: păstrat: de a face împlinirea pe fie-care lu- mină, sai la cas de a nu îi patut împlini, să fi cerut des- "0 căvearea chiar în. cursul trimestrului. în care s'a ivit a- 54. semenea! cas; prin îndeplinirea formelor recunoscute. 
III. Numai când rămăşiţele ar: fi pricinuite din ceasuri neatârnate de voinţa împlimtorilor, și acele casură star “putea „dovedi: după formele cerute : de legi, atunci se va „.„.„. Putea încuviința descărcarea implinitorului de asemenea Ni 2 rămășițe, it LIRI CE i DR Pi 

        

:“ Cursul ce trebue a se da reclamațiunelor: presentate de „7... Patentab, contra Classificaţiunci scă a tacsei la care vor fi 'așeflape i 

  

„Art. 146. Resultatul cercetărilor făcute de agenți "“ însărcinaţi cu constatările, asupra reclamațiunilorii făcute „o "de patentabilii se va, esamina. de Prefectură, Și se va hotări 'de Ministeriul Financelor cu coneusul unei co: - 02" misiuni compusă de: - aa ae + -Direetorele Ministerului, : 
„Şeful. Secţiunel Contribuţiunit' directe. 

1...“ Dol delegati “at comereiului (aleși). 
i Un membru Municipale. . 

      

„n “Alegerea și contocarea delegaților comercianți şi a a membrului Dunicipale. + 

  

aice „i Art 147. La fie-care „duoi ani, delegați comercian- i ților și industriaşilor din: suburbiile capitalei Ducuresci, „îi or.alege în localul Municipalității, prin majoritate de 0 voturi, Cuor supra-delegaţi, cari impreună cu un membru is :Municipalu şi cu'impiegaţi -Ministeriulu! Financelor mai 
"sus citați, să ia'parte la ceicetarea' modificărilori ce se "vor constata că urmădăi a se face la clasificarea Paten- nl" tabililor,: ce vor fi -reclamat contra taesăriloriă, și asupra 

9-1 asimilărilor făcute! protesiunilor descoperite „din nucă și 
neprevăgute în tablourile legislative, -
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me Art, 148, Convocarea delegaților și a membrilor 
„.: Municipal, se va face de 4 ori:pe ani, adică odată la 

finele fie-cărui trimestru, spre a se pronuncia “asupra con- 
„„. testaţiunelor. ivite și asupra asimilărilor mai sus citate. 

| PARTEA IV, . 
Atribuţiunile” agenţilor. de. constatare, 

CAPITOLE £, 

Lucrările de constatare. — Modul de procedare. — Alegerea de- 
legaților comerciali. — Agenți chemați a face constatările. 

Operaţiuni pentru constatarea mişcării contribuabililor. i 

Art. 149. Lucrările relative la constatarea mişcării contribu- 
abililor consistă în surmătârele operațiuni: - i 
„LA priimi declaraţiuni de strămutarea Contribuabililor, a 
patentabililor și de trecerea proprietăţilor fonciare de la o persână * 
la alta. DR Ea 

II. A încheia procese-verba'e de constatarea strămutătilor, 
MI. A libera certificate doveditore de' acuitarea dărilor şi or 

ce alte certificate relative la cătimea dărilor la 'care suntii înscrişi 
contribuabili etc.. a e a a aa 

IV. A priimi reclamaţii de adăogiii saii scăderi la contribuțiuni. 
V. A proceda la constatarea. obiectului reclamaţiunelori și a 

regula scăderea saii adăogirea prin încheere de certiticate (procese 
» verbale). SN A 

VL A căuta şi a descopen contribuabili, patentabili și propri- 
etăţile, care ar fi venit în stare de a fi supuși- saii - supuse la dări 
şi-pe aceia care ar fi remas neînscrişi în. matricule ȘI roluri. 

VII. A constata casurile de scăderi sait reduceri în cotitatea 
dărilor la care ar îi aședaţi, contribnabili,. patentabili şi proprietăţi- 

„le ce vor fi încetat de a mat fi imposabile. ia 
Vill-lea, A descoperi casurile de. strămută 

dupe formele prescrise prin acestă Reglementii. pi 
IX-lea. A constata, casnrile de. duble saii greşite înscrieri... 

„ Xolea, “A face revidiuni „parţiale .pe fie-care. trimestru, [en- 
tru constatarea diferitelorii modificări ce sarii urma între impu- 

XI-lea, A face rividiunt generale, o dată pe fie-câre an. pen-- 
iru, constatarea tutor modificărilor, .., DI a 

XII-lea. A forma staturi pentru tâte modificările. constatate 
prin, certificate și procese-verbale, după modelurile No. 9—14 in- 
clusivă. | DE a 

în XIl[lea A +se-pregăţi. tablouri -de. resumatul, - modificăriloriă 

Hr nemcunosciințate
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constatate și aprobate “de: Aliiister: dupe Modelu No. 24, 25 și 26. + XIV-lea.” A “pregăti Staturi de'numele contribuabililoriă apă&rați dupe, modelurile No. 15-23 inclusiv. et "XV-lea; 'A 'incheea! o dată la :finele' fie-căniia: anni, ună ta- bloii general de resultatulă constatărilor şi allii modificărilori ur- inate în cursul -annului, dupe ,modelu No. 5 , XVI-lea, A opera în roluri tote piefacerile constatate și apro- bate de Minisțerul Fiuancelorii. ':- IRI CZ XVII-lea. A ține registre de vesumatul modificărilor consta- tate prin staturile de adaos şi scădămenti după modelu No. 24,25 şi 26. aa 5, XVIII-lea. A ține registre de patente. după modelu -No.. 7. din care se. vor libera patente comercianților, meseriâşilorii. și profesio- niștilor aşegdați în prăvălii, și celor cu dificrite întreprinderi care „Du Se .essersă în prăvălii, câți vor fi recunoscuți prin roluri și prin ştaturile de adaos. 

A sri, XlXolea, A. ține registru de patente N: 7 bis, din care se vor libera patentele cuvenite “ambulanțiloz străini și indigeni, și celor „Ce „Vor -.esercita coinercii- în. magherniţe, tarabe ete, .. „0: XX-lea. A ține, un registru No, S ; Pentru -operâţiile relative la patentari ambulanți. ” i N „ vĂXI-lea., A forma pe. fie-care trimestru tabloulii No, 8 bis pen- tru constatarea. venitului din patentele ambulanților. . : - î . pie XXI-lea, A ține registru. pentru tâte clădirile nuci, pentru 10 curile curiițite şi aduse în stare de esplâtare Și pentru .sădirile de „Pomi :roditori, dupii. modelu-No. 2 - că i zi XXIII-lea A confecționa, rolurile pentru serviciul comunelor pe" fie-care anni o dată, în, trimestru, “de: Octomvrie. pr 
m Eta Revistunaai paițiale.. -. | 
îi “Art; 150. În fie-care trimestru, pentru constatarea pretacerilor ce sar ivi între contrib: și patent: și proprietățile imobile, se vor face "cercetări parţial: | : a a 0 Lii. După veclamaţiunile contiibuabililor. * ci „„„.2lea. După sciințele Juate d'adreptul: de către agenți de con- Statare, | A E Ă „. 3-lea. După comunieiirile şi cererile agenţilor de constatare din alte” comune, oraşe. sâii despărți, i Iti ;d-lea. După cererilepriimite dela Ministerul Financelor prin prefecturile de: districte, și o a aa „5-lea. După incunosciințările împlinitorilor pevceptorilor (comi- săriloi financial) bo ia Aaaa „Și a se da cursul cuvenit “constatărilor "ce se vor. face în a- ceste, reviziuni. -"-: . ae ÎN pe - SCI a i CDR A - ÎN - 
o -.. Reviziuă generale, e "i Art 151, Pentru. constatarea tutor modificărilor de adaos și - 

Ni 

- . 
- n



scădământii, ce sar fi, urmat în cursul annului și mar fi fostii des- 
coperite sait aduse ]a.. cuhoscința | agentului de constatare, în cer- 

“ certările parţiale, s se vă face! o 'revisiune generâlă, o dată pe fie- 
care, ARB me Ru îi ) „i A 

-.j [9 1 - ă Ji pg 

Agenti enismaţi a face pioishnile parțiale şi “cele gânerale. 
PE 

"Art, 152 Cercetările marțiale se vor face de către agenţi de 
constatare prin concursul pers6nelor. chemată a. lua parte la, înche- 
erea, certificatelor... ! | 
„Art. 158. Revisiunele generale : se, vor face, prin orașe. si târ- 

guri, de către agenţi de constatare. însogiți de un agent din partea 
Poliţii și de câtre delegatul ales din partea, comercianților, iar prin 
sate, de către agentul de constatare! allii ocolului (plăşi) „respectiv, 
însogit de implinitor, şi de consiliulii: Comunale. a 

 Tncwoşeințarea illelor în în care se vor: fuce cercetările parțiale 
. | „şi reviziunele generale. Pa e 

Art, 154. La certotirile parțiali, agenți înstircinaţi. cu consta. 
tările, vor încunoșcința înșile. contrtbuabililoră și persnelorii che; 
mate a lua parte: la lucrare; dilele în care se va face „cercetare 
fie-căruia casă, reginând anume patru. dile;pe. săptămână pentru a- 
semenea cercetari, spre a se putea occupa în. celle alte cu.lucrări | 
de cancelarie și. cu inspectarea casurilor. generale de, modificări. 

Art. 155. La revidiunele generale, încunosciințarea, se va face 
de controlori, jar pe unde nu esistă asemenea agenți, de către 

„Sub-Prefecţi saii de Perceptori de prin. oraşe. . 
Prin 'sate, încanoşeințările se vor adresa! consiliului Comunale 

"şi acesta le va comunica contribuabililor, prin citire în Biserici; iar 
prin orașe, se va incunosciința contribuabililor fie-căria “Mahala, 
diua în care se va face reviziunea generală prin publicație citită îu 
Biserica locală .și în locuri publice, în cea din tâjii sărbătâre : sait 
Duminică, ce va fi în'ainte de diua revigiunei. e | 

” Timpul îi în care. se începe riviziunea generală. piu 

Art, 136. Revidiunea. generală se începe în cele din tâiă dil- 
le alle lunei lui Maiii, şi va trebui a se sfirşi cel mai tirdiii pină la 
25. unie, spre a se putea înainta pină la 10 Juli la. Minist. Fi- 
nancelor, Ștaturile şi certificatele, coustatărilor ce .se v6r îi făcuț în 
curșul. revidiunei 

Cu tote acestea, dacă în iile distr. “Prefecţi vor socoti “mai 
de folos a sc începe asemenea revisiuni, mat în'ainte sait mai in'ur- 
ma epoci sus menționată, vor trebui. a foce pentru acesta din vre- 

“me propuieri motivate la Ministerulii Financelorii, „spre a dobândi 
cuvenita, deslegare. i; | A pe atat
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EI N a. a. a pi „i PI et "1 Formarea șiatului: de' zilele 'în cară să va hotiri “a se ace ” 7evițliunea generală în fie care comună, u . Ii ee AD ai . aa i Art. 157. Ordinea reviiunei generale, se va regula printr'un. ştat, care va coprinde. numirea comunelor și dilele otărâte pentru operaţia revidiunei generale: în fie-care:comună..  .î. „Aceste staturi se vor pregăti. de Controlori „sai sub-Prefecţi oră Perceptori pe une nu essistă Coutrolori, și se Yor supună în du- ble 'esemplare: la aprobarea: Profectuluy, NI :. Art. 158. La întocmirea statului de mat Sus, agenți însărci- nâți cu formarea lor; vo observa -indicilă statistici, spre a lua cu- - Hoșcinţă de dillele' în cari se face târguri, Bălciună (iarmăroce) spre anu ficsa pentru iuerarea revidiunei generale asemenea (ile, în ca- r& locuitori ar fi împrăștiați din comune, e Asemenea vor avea îngrijire a nu otări dille în care locuito- ri ar fi ocupați în mari luerăry agricole, precum. semănatul potrum- bului,. cositul și 'Strinsul fânului, secerișul holdelor ete. +. Se va ține semă de' dillele în care împlinitori comunelor sunt îndaforați a merge la cassieri particolary al ocâlelor spre a vărsa con- tribuțiunile  împlinite, pentru ca nu din: lipsa acestora, să se împe. dice lucrările trebuinciâse la Tevidiunea generală, -- -. n 2 Pentra consideraţiunile de mai susii, controlori și sub-prefecţi mal nainte de a 'tiansmite prefecturei, statul de. dilele ficsate pen- tru revidiunca generală, se vor înțelege ȘI cu casieri: particolari, saii cu perceptori) :' de: prin orașe și vor ține: semă de observățiu- nele acestora. DN aaa a | 
a) Participarea împlinitorilor. la evigliunea generală. - - 
2 Art, 159, După ca staturile citate la ârt. precedent; or fi a: probate de prefecți în cursulă lunei Aprilii. snb-prefecți şi contro- lori vor transmite câte o. copie legalisată dupe acele staturi, casi- eriloi” particolari și berceptorilor de. despărțiri, și acestia vor da 'or- "dinile cuvenite Îmylinitorilor” comnnali, ca: la dilele 'otărâte pebtru revidiunea generală, se se afle în- comună -pe timpul cât se va uv- ma cercetarea, spre a da deslușirile ce le vor fi cerute și a vesti pe contrib: despre diua ' sosirii agenților de 'constâtare. -   

  

1 Trimiterea esemplarelo» trebiiincigse la constatăyi,,. 
. ze sii o , LE DEI DI IN săi ” Art. 160,':De odațăicu aprobarea statului de revidiunea,- ge nerală, prefecţi vor trimite“ sub-prefecţilor și - controlorilor, -esem- plarele No. 9—93 pentru a opera într'ensele, constatările 'ce--vorii i DE Aaa Na „u a 

face. ii 

    

d "„ Obsertărea ordinel așeaiă pentru revifliuhea ' generală. 
Art. 161.  Controlori, sub-prefecți și perceptori însărcinați cu 

4
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operația-'constatărilori, sunt indatorați: 'a urma cu' esactitate regula 
prescrisă prin statul de dilele otărite pentru revidiunea generală. - 
„+ Numai prefecţi poti face veri-o modificare, şi acâsta numai 
în casă de veri-o importantă împrejurare. * ii ii 
EI Pt .- .. ; 

2 Intrerumpere în cursul 'revidiune! generale. ! i 

„Art, 162, La cad când -reviţiunea s'ar intrevumpe din 'veri-o 
întâmplare neprevădută şi bine cuvântată, lucrarea, pentru comunele 
în care urma, a se opera revidiunea. pe timpul intrerumperi,- va fi 
amânată la finele reviQiunel tutuloi: comunelor, pentru : ca ordinea 
regulată pentru cele alte comune, se nu se: mal preschimve. ! | 
pi? La cagii când intrerumperea, s'ară: prelungi din: causă de bâlă 
a agentului “de constatare (a controlorului sait a: delegatului sub- 
prefecturii), atunci prefectul, care: va “trebui a fi îndată - Îîncunosti- 
inţat, va lua măsuri pentru denumirea ver-unul alt agenti, casă 
îndeplinâscă lucrarea revidiunei spre 'î nu se înapona serviciul... . 
- = Când se voră ivi asemenea, casuri de intrerumpere, agenţi de 
constatare! sunt datori a vesti despre acâsta consiliilor: comunale și 
casieriloră “particolani, arătându-le dilele fiesate din nuoi pentru re- 

îl. a di NR . LIRI vidiunea: acelor comune. - 
pi EN ! : pa NI 

e 

„11 “CaprnuLă XI, ae 

Casuri speciali pentru constatarea mişcării materiilor imposabile. 
ASI Re) Ma ue A aa Ma . " " 

„„_. Constatarea modificărilor între proprietățile imobile după 
RR , i i a „to E ILERR „registrele Tribunalelor.. 
ti EA ai a DN 

„Art 163. Odată pe fi-care trimestru, controlori, iar pe unde 
nu esistă 'asemenea agenţi; sub-prefecți și: perceptorii, vori merge 

» în cancelaria tribunalelorii civile și de comereiii din oraşinl:de re: 
şedinţă :districtalii; spre" a culege după registrul de “vengări,: de 
schimburi, de donaţiuni, de foi 4. iiustre ete.:sciințe despre modi- 
ficările 'ce 'urmâsă a se face in rolurile. de proprietăţile imobile, şi 

„după însemnările ce vor luă, tor'recomanda prin staturile de pre: 
faceri, modificările 'ce va trebui a -se opeia în roluri. :..: i. 

Art. 164  Tribunalele sunt datâre a înlesni agenților de! con: 
statare, culegerea sciințelor necesarii după registrele lor. - - 

„Constatareu'casurilur' de arestări piiblicate prin Monitorul Official. * 
i - Art, 165,  Agenţi 'de con tatare, având. în ! vedere.. publicarea 
ce se face prin Monitorul statului, pentru toți aceia, care s6 osân: 
descii la: închis6re pentru differite crime și vină, şi pentru" cel de- 
dlarați de. faliți, vor proceda la constatarea. epocelorii: de când s'a 
arestat, saii a 'ncetat; din comerciii; şi: vor regula: scăderea lor: din- 
tre 'contrib :: saii:patentăbill piin' staturile respective, de! la 'trimes=
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tru -ce urmâsă după acela, în;care se. va. fi făcut arestarea sai în- -cetarea din comerciă, a ERE î. =4..La- cadă când arestarea va fi pentru un termen mai. mic de un ană, atunci scăderea se va regula numai pentru contribuția a- cellor individe pe timpul arestări, calculându-se de la începutul lu- nel ce urmâsă, după aceea în care sa arestat, pînă la începutul a- cellia în care se Sfirșaște- terinenul osândiri; iar cândii arestarea va fi. pentru timpii mat mult de un anii, atunci se va regula, scăderea, definitivă, din xolună, rămâind a se recomanda, iarăși adaogirea .ace- lora în venit, atunci când se vor libera, a II a „Art. 166. Dacă cer osîndiți la închisâre, vor fi fost dintre individele acelea, cari pentru serviciile ce indeplinescii, suntii scu- tite” de contribuție, și se trecii pe fie-care annii prin statele de a: părări, precum sunt gradele de jos: militari, dorobanţi, jandarmi Storoși, grăniceri etc. saii vor îi avut scutiți precum suntigmilitari recrutați după legea, veche, dorobanţi ne'nscrici în roluri și necăsă-e toriţi .locuindii în case cu părinți sai .rudele lor, și. grăniceri - d, aceeași catigorie, atunci, în casul din tâiă, asemenea individ ” tre- bue a se esclude: din. rolurile anului fiitor, în casul din urmă, con- trib: scutiţilor care .va, fi fost descărcată. din veniturile Statului, se va adăoga prin staturile No, 11, spre ase. face „venit extraordi- nariit, insemnându-se prin roluri în colOna de observaţii, casul per- deri dreptului de a mal fi scutiți, spre a servi de normă la pres- crierea rolurilor pe annul fiitor, ” 

* Constatarea nuoilov căsătaviți dupe - registrele actele). civile, 
Art. 167, Pentru constatarea nuoilor căsătoriţi care, nefiind ajunși în vârstă de 25 anni, vor fi înscriși numai între contribua- bili. holtei, sait nu vor fi de loc înscriși, din causă că pină la epo- ca căsătorii se vor fi administrat, de părinţi sai de epitropi lor fără a agonisi veri un 'venit împarte pe sâmăle. *Agenţi de constatare | suntii îndatorați a revidui odată pe fie-care trimestau, condicile ac- telor -civile din comunele rurale și urbane, și pe toți aceia, care vor fi de catigoriile Sus-menționate."% vor recomanda prin staturi, spre a se adăoga între contribuabili cu respunderea întrâgă de la trime- stru în care s'a, urmat căsitoria, și a se scădea dintre contribua- bili holtei, acei. ce vor. fi fost înscrişi lu, asemenea dare. .... 

Constatarea clădirilor didite din noii dupe registrele : . Municipalităţilo» (Eforiilor). - 
a Art. 168. Agenţi de constatare din” orașele unde sunt Muni- cipalități (Eforii) şi cer de prin târguri pe unde suntii- Comisari Municipali, vor merge. odată pe fie-care anni, în luna lui. Octom- vrie, la Biuroul. însărcinat eu liberarea biletelor de clădiri spre a lua însemnări despre tâte didirile. ce se vor fi autoridat a se clădi din, nuoi,: după care vor proceda la constatarea, epocei, de când a. 

3
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celle clădiri. sait adus în stare: de locuită, spre a .le .înseri în re- 
„gistrul destinatii anume pentru asemenea clădiri, ŞI a ţine compti 
de epoca “când espiră 'teimenu prescris: de lege. pentru. apăra- 
rea lor... . II RE 
-: +; Constatarea epocei de când clădirile nuoi Sai adus în stare 
de locuit, se va face. prin! procesrverbalii sub-seris de: duoi vecini; 
de proprietarul să. representantul sâi și. d agentul de constatare, 

"Și acellii proces-verbal se va allătura la -dosariulii (acta) specială, 
ce trebue a se :ține în păstrare împreună cu registrele mal sus:a- 
rătate (modelu-Nr 2), NB. ui 

Constatarea nuoilor înitreprenori: de' luci ări. publice. -: -* 

“Art. 169. O dată pe:fie-care trimestru, agenţi de constatare 
vor cullege sciințe pentru tâte lucrările publice sai antrepridele de 
îndestulări publice cu, diferite . materiale, și pe toți aceia, care vor 
fi luat asemenea antrâprinde, vor așega la darea patentelor, a- 
fară de escepțiile prevădute la partea ce tratâsă - despre asemenea 
antreprenori (a se vedea art. 22 din acestii regulamenti).; . uit 

Constatarea epocei pînă la care s'a făcut culegerea sei 
infelor dupe la autorităţile avttate mai susii. 

Art. 170. Pentru constatarea, datei, pină la care. s'a 'cullesi 
sciințele arătate la Art. precedinte, agenţi însărcinați cu' assemenea 
lucrări, suntii datori a raporta la finele fic-căruia trimestru : către 
prefectură, arătând luna și diua -la Care s'a: poprit 'cu adunarea sci- 
ințelor din registrele differitelor autorități. ae 

Ordinea agenților însărcinați a culege sciințe du- 
„* pă registrele tribunalelor pentru modificările ur- 

mate în titlurile propriet: de imobile... : 
, LC a 

Art, 171. În fie-care:trimestiu, unul din controlori suit sub- 
prefecți, ori perceptori, va fi insărcinat a merge la 'Trib. ca se cul- 
lEgă, dupe.egistrele respective, sciințele necessarii pentru :modifi- 
cările ce se vor fi urmati în titlu proprietarilorii de imobile din: 
tot districtulii, cu îndatorive ca celli însărcinat cu acâstă operație, 
s& comunice cellor-l-alți. sub prefecți, sait controlori, ori perceptori, 
sciințele culese pentru proprietăţile ce cad în cuprinsul despărţirea, . 
e-căruia. | pa DI Aaaa 

  

d E DD EREI 
„ XB, In annul curent 1663 fiind-eă se împlineşte termenulii de trei anni fcsat 
“de lege pentru apărarea clădirilor ce so vor A didit şi se vor fi locuit la 

„roet: 1560, culegerea sciințelor în partea de dincâce de Milcov,'se va în= 
„cepe de.]a epoca sus qitată, de când s'a pus legea în luerare,-iar. în par- 

„„.» tea de dineolo, adunarea sciințelor se va face pentru clădirile nuoi ce .se 
„a. voe.fi locuit cu începere de la Aprilie 1862, de când sa aplleat acole le-. 

-* sea suscitată, pf Ă a CI 
a piu id , t 

- - .
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Inspectarea rectificărilor operate în rolurile comunei : a 
-Art..172, La revidiunele generale, Controlori sati percept: ora- şiului, ori dellegatul sub-pref: ce va fi însărcinată a constata ca- Surile de scăderi și adăogiri, ; este dator a inspecta și rolurile împli- mtorilor. comunali, spre a se încredința dacă s'a operat prin' tr'n- _sele cu ceruta regulă, tâte ordonanțele de. adaos, de descărcare și de restituire, spre care “Scopii, urmâsă a purta la sine în cursul revidiunei, matriculile ocolului în care trebue a figura: regulate :t6: te autorisațiile de prefaceri, și la cas de a găssi - ne esactități, va stărui a se îndrepta în presenţa sa, de către scriitorul comunei de fagiă cu membri consiliului comunal, PR 

CAPITULU “XII, De 

„„ Nomenelatura persânelo chemate a opera coustatările, 
„Art. 173, Pers6nele chemate a constata mișcarea contribuabi. lilor “și a materii imposabile, suntii. acestea. : a 

În comunele rurale (sate). . : 
Preotul. 

4. Membri consiliului comunale (judeţu sătescii), = Implinitorulă | a „... Seriitorulă (notari). IN -p “Controlorulii : sai deilegatulă sub-prefecturey (a revidiunile generale.) CI e a te o 
. - „În orașe şi dârguri. 

" Preotulă mahalale, 
| Duoi con-mahalagii (proprietari). , -: Perceptorulii (pe unde nu csistă controlori,) .: i 2 Controlorul (pe unde esistă.. asemenea agenți) „ î. - “Delegatul comerciant allesii (numai în casurile relative la pa- ema e reatve la pa, 

pi aa: se Pontpu proprietăți nemişcătăre, -..:. : 
Agenţi de constatare citați mai sus, aa Consiliurile comunale, | | a 5 - 4... Duol arbitri denutiți din Partea proprietaruul (ini casui de contestaţie), . .- SER aa „Acești arbitri, nu: pot fi nici rude cu proprietari, .vici intere- Sați” în 'ves. un:chip la: ciescerea saii scăderea venitului proprietăţi. "Art; 174 :Certificatele de constatare ce se -vori încheia, vor fi sub-scrisse de agenți sus citați, i
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iz, sietint «ură Alegerea delegaților ieomereianți.» ED pier cpt 

Art. 175. La fie-care duo anni, “în” luna lui” i tva “con: 
voca în localul deputatului mah. sai în allii ver-unui alti proprietar, 
toți comercianți și meseriaşi. aflați cu întreprinderea comerciului 
saii a industrii lor, în fie-care comună sâii ' mâhala, și în presența 
preotului, a deputatului mahalali, (pe unde, sunt deputaţi), sai în 
presența unui membru municipale (pe unde nu suntii deputați de 
de: mahalale) şi. de facia cu un agent fiscal şi unul din partea” po-. 
liţii, vor proceda la; alegerea unui dellegat din partea lor, care va 
însuși mal. bune cunoşcințe despre întinderea întreprinderi fic- caruia, 
Și. de drepturile şi de îndatoririle la care, sunt chemăţi de lege: toțI 
comercianți și industriași. 

Art. 176. Alegerea se va face cu. inajoritatea voturilor celor' 
afaţi de față la diua hotărită. 
“Spre a se putea începe alegerea 'va trebuia se add de față 

cellii puțini două. din trei părți, din tot numărul patentabililor co-' 
mercianți și industriaşi din acea comună. 

Aut. 177. Resullatul voturilor se constată prin procesit yerba- 
le sub-scrisit de agenţi de constatare și de allegători. 

Art. 178. Confirmarea sai recunoscerea aliesului, sc. va: face 
de -către Prefectii în urma raportului agentului de constatare ceva 
fi asistat la allegere,. 

Art.. 179.-De odată cu confirmarea, se va da. în priimirea, al- 
lesului, sigiliul dellegațiunei, listele de patentabiă, legile de contri- 
buţii, reglementele de constatare și ori ce alte hirtii se vor afla în: 
păstrarea dellegaiului precedentii, privitâre la clasificarea adăogi-! 
Tea, Sail: scăderea patentarilor, spre a) servi de normă în - Icrârile 
misiunei sale, : | | ' 

! Sigiliutii. va purta titlul următorii: - m 
„Dellegatul comerciante ali comunei (cutare) i 

>Marca districtului a: + i ” 
Art, 180. Listele de alegători se vor pregăti 'de cine delie- 

gatul aflat în activitate, cu trei luni mat - naintea espirării „terme-. 
nului alegerii, : 

" Elle vor coprinde: numele, pronumele, locul: locuinţei, profes-: 
siunca, saii felul comerciului şi No. patentei fie-căruia. 

» Listele se vor depune la, Prefectura sai sub- Prefectura locală 
pentru ca la termenul cuvenit, agenţi 'de constatare sii convâce pe 
allegători pentru 'reinnoirea deliegatului cu tote acestea vechiul 

- dellegat,-va putea fi veallisi. : .» 
„Convocarea se va face prin bilete adresate fie-căruia cotmer- 
ciante şi împărțite de către agenți “polițienești, 

Listelele de . allegători se vor afişa cu 0 lună mat: nainte 
de: dliua -allegeri. . 

Cel cari se'vor socoti în drepti 'de allegătont și nu. vor fi 
fosti trecuți în' listă, 'vor reclama: înscrierea prin Prefectura -localii.: 

| Pentru astă primă Gră, listele de allegători se -vor: forma -de: 
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către agenți de constatare, și convocarea, 'se a. face îndată după 
promulgarea acestui reglementiă. | | | e 

4 

- Atribuțiunele delegaților aleşi. 

Arti- 181: Dellegaţi aleși de comerciânţi și industriași fie-ti- 
ria comune sunt Membri ai comisiunelor c&. se vor “forma pentru 
clasificarea patentabililor; eY vor lua parte la revidiunea şi pre-: 
înuoirea, rolurilor annual, vor sub-scri matriculele. și rolurile, vor 
cerceta împreună cu agenți ficsali reclamațiunele ce ivi din par- 
tea, patentabililor contra clasificați lor, vor apreciui şi vor sub-scrie 
certificatele pentru constatarea adăogirilor saii scăderilor ce sar 
urma între patentabili, vor ţine listă “reaulată de toți patentabili. 
comunei pentru care suntii aleşi Şi de tâte modificirile ce se vor 
constata, prin certificatele sub- scrise de Cinși. 

Modul. cum trebue a a se face constatările. 

“Art, 182. Pentru încheerea, certificatelor de constătaie' prevă- 
dute la Art. precedinte, agenți însărcinați cu acestă operațiune - şi 
delegaţi aleși din partea 'comezciului, sunt datori a se: încredința 
de, adevărul împrejurărilorii chiar la facia locului în presenţa, părți-" 
lor interesate saii a representanţilor lor, după ce mai întiii se vor 
assigura că reclamările s'aii făcută în timpul prescrissii de lege, ca 
prin. acestit modii, să se descopeie adevărata stare a contribuabili-. 
lor ce ar trebui a se adăoga saii a se scădea din venituri, pentru 
ca nică ficsul să nu suftere perderi în. drepturile ce "1 sunt. accor- 
date de lege, nici contribuabili să încerce asupriri,: și. ast-felli fie- 
care să vină cu mulțumire, a contribui în proporţia. mijl6celor sa- 
le la sarcinile Statului. 
„Art. 183. Cind agenți. însărcinați cu împlinirea contribuţiuue-. 

loi, vor descoperi contribuabili patentabili sai: proprietăți a cărora. 
aședare la dirt, se va fi făcut în paguba fiscului, la 'classe mai 
mici de căt ar fi meritat, saii se va fi tacsatii proprietățile lori cu 
venituri mai mici de cătii acelea ce producea în realitate la epoca 
recensinnei, generale, sai la timpuli când vorii fi fostii din noii a- 
dăogate, suntii datont a, vesti ageuțilorii de constatare Şi ai. iuvita 
să procedeze la a 2-a estimaţie în presința împlinitoriului, a părți 
interessate, a arbitrilor. saii a delegatului comerciante (dacă obje- 
ctul estimaţiei va fi relativii la întinderea întreprinderii scă profe- 
siunei “veri unui patentabile), 

De o dati cu constatarea resultatului puouet estimații, se vor; 
lămuri şi persnele cari vorii fi făcutii prima aşedare şi a ceia cari 
vor fi fraudatiă fiscul, spre a se applica, assupra lori. amenda pre-. 
scrisă de lege. e
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o OPARTEA 
ae Regularea definitivă a operaţiuniloră de constatare. ... 

CAPITOLUL XII, 

„ Închierea Staturilor de prefaceri între contribuabili 

„Art, 184. La finele fie-căruia trimestru. tâte certificatele de' | 
adaosii și descărcare sai restituire se :vori înainta într'o singură 
dată: e i - 

De către consiliul: comunale, la sub-pref. (controlori).. 
„3“ Bub-prefecți (controlori), 12, prefectură. 

a "Prefectură, la Minist, Financelor Dir. contrib dir, 
185. Controlori, sub-pref. şi perceptori conisari financiari) pe 

unde nu sunt controlor, vorii înainta, certificatele de cari se vor- 
besce în art. precedinte, ' împreună cu 'staturile: nominale de toți 
contribuabili, patentabili și proprietăţile, ce vorii trebui'a se adăo- - 
ga saii a' se descărca de contribuție. aa i 

Art. 186. Staturile de adaosii și descărcare se vorii trimite 
la prefectură în duble essemplare, şi pref. - formândii: după dînsele 
câte un stati” generalii, împărțit pe oc6le și comune, 'lii va înainta . 
Ministeriului Financelorii, împreună cu unii rând din staturile par-: 
țiale primite de la agențr mat sus-citaţi şi 'certificatele de consta- 
tare relative la fie-care Stati. - Se , 

Art. 187 -: Staturile și certificătele, vor trebui a fi trimise la 
Ministeriul Financelorii, nepreşitii până la 10 gile ' din ântâia lună 
.a trimestrului: următoriii. 

. MI Nomenelatura Staturilor de prefaceri. 

Statul pentru adaosul proprietăţilor imobile pârtă Mo. 9. - 
Statul pentru descărcările și. restituirile ce va trebui a se face la' 

contrib: proprietăţilor imobile” idem No.:.10. RE 
Statul pentru adaossulii' contribuabililor de veri-ce categorie 

idem No.11.. m. aaa i 
N „Statul pentra descărcâri și restituiri de la contribuție idem, 

- 1dem pentru. udaosul patentabililorii, idem No '13; 
Statul pentru descărcări și restituiri de la taxa patent, idem N. 14. 

„Ant. 188. De odată cu certificatele de adaos şi descârcări, se 
vorii înainta în. regula arătată mai sustii, și numal unii:singur rând 
din staturile nominale pentru individele apărate de contribuțiuni, pre- 
cum sunt gradele de josit militari; dorobanţi, jandarmi, storoși, etc, 
prevăduți anume în tarifele de apărări și cari vorii figura înscriși în 
roluri: etc.:- ae d i 

-: Aceste 'staturi se vori: trimite în o singură ocasie, în cel'd'ân-.. 

1 

1
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tii trimestru al anului, spre a se acorda ordonanțe de descărcare pentru contribuţia lori până, la.:finele: anulu. | n trimestrele următâre, ze vorii trimite assemenea staturi nu- mai pentru! cel-ce. sc, vorii.'fi inrolatii din' noii în! servicii, de cate- goriă acelor ce at drâptă la assemenea apărări. - 
O tă Nomenclatura stalurilor de aperari. a 

1. Statul de numele militarilor, pompierilor și al scutitilor de militari, recrutaţi după legea din'aintea “aplicării sistemului de înrolare prin sorți pârtă No, 15. Cu, "2. Statut de numele griinicerilor şi al scutiţilorii lor din.par:, tea de dinedci de. Milcovi (Muntenia) pârtă-No. 16. . a _9,  Idem de obștea comunelorii grănicere, idem Nou7. +4, statul de numele Dorobanţilor şi al scutiților lor, din par- tea de dincâci. de: Milcov. porti Nr 18. o e =. 5, dem de Numele jandarmilor Poliției din Bucureşci, din. lasșy şi de la reșidinţele: Distvictelor. de dincolo. de Milcov (Moldo-. - idem No 9, a e 6. dem de Numele Storoșiloră aflați în, serviciul “Sub-Pref. de dincolo de .Milcov,-idem No. 20. i | „7 Idem pentru nvățători Comunelor, idem 21. ui „ «8. Idem' de Numele Cântăreţilor şi Paracliserilor dupe la :Bi-, serii, idem No, 22. - , DN IE 
9. Idem pentru Postaşi Surugii, idem No. 23... i Art. 189. Tâte Certiticatele şi Staturile nominale menționate mai. Sus, se: vor: cercela, şi pentru : câți :din . Îndividi coprinşi într- insele, se vor găsi: în drepti, pe de:o parte, se vori da, deslegări asupra Staturilorii pentru adiogire sai „descărcare și restituirea Con-. tribuţiunei lor, prin Direcţia Contribuţiunilorii Directe, iarii pe de- alta, formându-se Tablouri de vesumatul. tntuloră adăogirilorii des- cărcărilorii şi restituiriloriă, dupe niodelurile No. 24, 25 și 26 se vorii transmite -Direcţiunel Comptabilităţi, ca să liberese Cassieri- lori Ordonanţe de adaos, descărcări . sait vestituiri. Aceste - ordo- nanțe pârtă No. 27, 28 și 29, DI „:-..: Unii rând din dublele: Staturi de adaos saii descărcare, se vai înapoia la Prefectură cu deslegările cuvenite. gt „n t'ârt, 190. Staturile de apărări se vorii aprobă printro specia- lă deslegare, trimeţindu-se Prefecturei listă de rectifierile ce Se Yor:. : face, cu obligaţiune de a opera acelle rectifieri .prin Staturile Sub- Prefecturilor.. - A aie Aa 

ra 
a 

Urmarea ce trebui a se face de-odată cu. autorisarea Staturilor . Ia oniăde prefaderi, . 
e] NA SIE a ui Art. 191. Pentru * dările Contribuabililori, Patentabililori și, proprietățiloră ce' vor trebui a se 'spori saii descărca dia. veziituri,; 

conformii, eu, constatările.; făcute , pr in ;.certificatele. anecsate la Sta-
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turile ad-hoc, Direcția, Comptapilităţi, dupe “Tablourile ce va primi de la Directorul Contribuţiunilor Directe, ta libera Casierilor Or- donențe  de-adaos, descărcare: Sau „restituire; co 
": Ordonancele de adaos, se vorii libera pentru: contribuțiunile persânelor, ce se. vor spori: din noi la vre-o dare. e it „ Ordonanțiele de. descărcare se -vor. libera: pentru: dările ce:iva "trebui a se descărca _definitivă. și: cari nu vor: fi fost; respunse. de Contribuabili, iară la cad când Contribuabili. până: a: se-priimi or- donanțe de. descărcare, vor fi răspuns dările, atunci se va urma con- form disposițiilor. Art.:205.. n cc: zi taia di) ia Ordonanțele de restituire “se vor libera aseinenea pentru su- mele ce va trebui a se înpanoia Contribuabililor,. drepțit dările cu cari vor fi fostii încărcați la plată. '.., | 

Art. 192. Ordonancele de categoriele sus indicate, vor coprin- de t6tă suma dărilor dela începutul  trimestrului de când: se va constata că urmâdă d se face adăogirea, descărcarea saii restituirea, până la finele anului în care se va f operată constatarea, cu: spe- cificare pentru fie-care ani deosebită. | Ia 
Art. 193. Ordonanţele d - restituire vor fi individuale, iar cele de adaos saii descărcâre, voriă fi collective pentru: totii No. Contri- buabililo. ce: se tor: șpori.saii descărca 'din rolurile unel plăși. 

Du i : ia ta TE MATE adi ierj 
Cursul ce trebue a se da Ordonanţelor.:: --.: iii 

  

„Art, 194. Tâte. ordonanțele formate pe 'temeiulii Tablourilorii - încheiate de Directorul Contribuţiunilor “Directe, mai "nainte..de: a se espedia, se vor trece în speciale :registre Modelii. No. 32 şi 33, 

- “Îndatoririle- Prefechurilor după aprobarca Staturilor. - ăi 

S
D
 

. ME . , ERE IDE SR AI aa EI Art. 195. Prefecturile” primind de ia Directorul Contribuţiilor directe Staturile Aprobate, vor face următărele procedări. 1. Vorii trece -în.câte unulă din. dublele, Sţaturi de . prefa- ceri primite de la Contiolori sii sub-Prefecţi, ori Perceptori , tote Autorisaţiile însemnate în. Staturile ce sta înapoiatii dă la Direcţiu- nea Contribuţiunilor. directe, și le.:vorii înainta fie „căruia din a- genţi. de la cari 'a -primitii asemenea Staturi, cel mult.în. termea de o săptămînă: de la data primire lor,în Prefectură... ... lat „i. -2.:YVor înserie în matriculele respective pe toţi contrib: paten- tabili şi. proprietățile adăogate din noi... .. a bi) -;:,,:8. Vor însemna în col6na..de “observaţii a maatriculilor, epoce- le pentru cari s'aii descăreatii contribuabili coprinşi în staturi, ca= tegoria pentru care s'aii descărcatii și No. deșlegări.  ... 
- „4, Asemenea, vor , înscrie ln „observaţii contribuţiile ce se vor restitui, timpul pentru care s'a Tegulatii restituirea şi .No.. deslegiiri, „1. Art ,:196, Sub-pref. sai controlori. primind. staturile de la pre= fecturi,. le „vor. transmite casierilor, particulari, dupe ce maj 1-iii vor face lucrările cuvenite: pentru contribuabili, a căror, adăogire,.. des, cărcare, saii restituire se va fi refusatii. * ' * . 

36
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îi + Urimartă Că trebue 'ă să face ci ordonanţele. *... ..* --: 
Art, 197. Direcțiunea comptabilităţi, formând ordonanțele de adaos, descărcare şi restituire pentru fie-care ocoli, le va înainta casierului generale pe lîngă” un borderoă' (mod. No. 31) care va co- prinde resumatul total al: ordonanţelor, şi în virtutea acelui borde- roi casierul, pe de o parte; va încărca: sâii va descărca în registrul de amănunte partida, fie-cărul casieră' particulari saii perceptorii, de o- rașii sau de târgi, iar pe de alta, vidind ordonanțele, le va tran- smite casierilorii pe numele cărora sunt formate. - 

pe ai Du aa - . 

'" ** Îndatoririle casierilor particulari și ale perceptorilor de *: o. 
orașe şi târguri. a 

„1 + Art, 198, Casieri particulari, sai perceptori . primind ordo-. nanțele - de adaosii, descărcare şi restituire, vorii face următârele procedări: . e Rae 

au Aplicarea ordonanțelor de Adaosii, - - e 
“Art, 199. Vor lua îndată de la sub-pref. sait controlori : Sta- turile nominale aprobate de minister, și în virtutea ordonancelor de „adaos, vor opera, prin : matriculele Ocolului, sporirea acelor contri- " buabill. şi încărcând prin registrele de amănunte partida fie-căruia împlinitor. cu sumele ce'lii privescii, vor opera apoi adăogirea no- minală a acelor contribuabili şi prin rolurile împlinitorilor în cea; dântâiă 'ocasiun6, când vor veni să. verse contribuțiunile, însemnând „în col6na de observații No. deslegări cu .care s'a aprobat staturile . de adaos, și. No. ordonancei, și îngrijind ca: să oblige: pe împlinitori a trimite fie-căruia contrib: 0 însciinţare No. 6, după regulile pre- vădute la art, 99, ce 

ae 
te 

- Aplicarea prdonancelor de descărcare. i 
„1 Art, 200. Casieri particulari şi perceptori primind ordonancele de descărcare, vor lua îndată de la: sub-pref.: saii 'controlori, statu- rile :nominale aprobate de ministerii; vor opera prin matriculele lor acele descărcări, asemănat deslușirilor de la art: 195, Ş 2, 3 şi 4: Şi vor descărca partita fie căruia împlinitorii ' comunale prin: regis- - “trul de amănunte cu sumele coprinse în ordonânțe; după accea în cea l-iă ocasiune, când ace! împlinitori vor veni să verse contri-. buțiunile adunate, vor îngriji s& regulede și prin rolurile acestora! descărcarea contribuţiuner:celor scăduți în modul următori: * . "ni „Art. 201: Pentru contrib: “descăreați definitivi de dările cu 

cari sunt înscrişi, casieruli saii perceptoruli va insemna în roluri în col6nele destinate pentru înscrierea banilor împliniți, îndreptulă fie-căruia' contribuabile, sumele ce'lă privesce din cele coprinse în. ordonanța de descărcare ; iar în colâna' de observații, va scri: iniți- 
: pr a pia 

"Du



- partida încasărilor, -  :: i 
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alele 'Ord. des. “No. (cutare) pentru - 6poca (cutare), penţru. motivu: 
-: (cutare); adică mortii,. saii fugit, nevolnicii ori dosit, sait înscris de; 

doă ori etc, (care va să dică, că bani trecuţi în -colâne ca plătiţi: 
s'au: achitat. prin ordonanciă de descărcarea No. (cutare) pentru lu-; 
nile, (cutare). e ă 

» A 'se vedea 'esemplele -1 și. 2 'din formulele No. 1-3-4.;.:, 
“În urmă, pentru 16tă suma coprinsă în ord. de. descărcare-re:: 

lativă “la fie-care contrib. împârte, împlinitorul: va tăia 'din registrul. 
săi cu matcă câte-o chitanță, ca și când ari fi priimit acei-.bant: 
de la contrib: scădut, şi atât în matcă cât: și pe chitanță -saii în 
dosul 'ei, va scrie: Ord. Des. Nr. (cutare). i scz 

„Acâștă chitanță se va c6sc pe Ordonancia sus citată, și-:su-: 
ma copriusă întwensa, o va trece în. registrul s&ă recapitulativ la. 

A ati 
După îndeplinirea: operațiunilor de mai sus, casierulii:iparti-" 

cularii sai perceptorul (comisarul financialii) va formula și va prez, 
da, fie-căruia împlinitorii, câte. un avis (înodel No. 30) în care va: 
înscrie nominală pe toți contribuabili, patentabili. sait .proprietăţile, 
coprinse în ordonanța . de descărcare, împreună cu - contribuţiunile; 
descărcate. ui, 

| n fine, Împlivitorul după ce va priimi avidul. casierului. par- : 
ticulari,  modelu No. 30,.va chema pe contrib. .scăduți, și arătân-; 
dule, acel avis-de descărcarea Contribuțiunei lor, și rolul în care; 
sa însemnată ca plătite, acelle contrib: va.cere de;la dinși să sub-> 
scrie în avidul de descărcare la numele lorii, în colOna.hotărită.pen-- 
tru 'acâsta, spre încredințare că a luati: cunoscinţă de acestă scădere. 

Dacă, Contribuabilul v'ar fi înființă, aflănduse : morti, fugiti, 
strămutată ete: atunci unul. din membri Consiliului. Comunale, ari; 
prin Oraşe şi Tirguri controlorul saii Sub-Prefectu, şi pe unde sunt nu-: 

* mai Perceptori, :Perceptorul, va încredința prin semnătura sa, căia: 
luat cunosciuţă de regularea scăderei acelui contribuabilii prin rolă. 

"» Abt. 209, Avidul citatii în art. de mal sus, adeverit apoi de 
implinitorii şi. legalidat- de Consiliul Comunale prin sate, saii dea-, 
genţi sus citați, prin oraşe, se va înapoia casierului. Particulari, în, 
cea dântâiu ocasiune, când va, respunde la casierie veri o sumă de: 

* bani din cei strinși dela alți Contribuabili, şi Casieriul, după ce va 
trece în registrul. recapitulativi al Împlinitorului, la partida res- 
punderilor, atît suma copriusă în Ordonanciă, cu acestă coprindere. 
“2. „Contribuţiunea . .. , (cutare)” adică: personală gal :șiosele sai - 
patentă, ori toncieră ete după ordonancia de descărcare: No..;....::) 
(cutare) lei . . . (atiţi)“. a e aa 

Cât şi sumele, ce i se vorii respunde în natură, vă aduna.to-, 
talul. din ; ambele „categorii, şi sub-scriind de primire, “% va.libera | 
toti. de-o-dată .o recepisă din registrele: casieriei, notândi ânsă de-. 
osebitii' suma. coprinsă în ordonanciă ca -acte 'de cheltueli, “ȘI deose=", 

x op 

EI 

4 

  

bit pentru cei priimiţi în natură. At nai 
„i: Art,. 203, Cu modul arâtat în esplicaţiunile: date în art.. pre- 

cedinte,' contribuabilul scădut nu se va sterge din: roluri, ci numal.i
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la finele :anulut, e 

nului! fiitoru, ellii nu se ra mai trece în acelle roluri și atunci: va: 

fostă regulată prin Ordonanţă. | e Di „Art. 204. .Casieriul particulară, primind de la împlinitori a- vidurile - de. descărcare, va trece ordonanța în. Jurnalulă săi de casă, la partida încasăriloriă, “Şi cândă 0 va înainta. la' Casierul-: General împreună cu aridurile, o va înscrie la partida respunderilor, ; Casierii Generali, '. primind asemenea ordonanciă și aviduri,. vori fate aceeași: urmare prescrisă pentru casier! particulari, dândii: recepise pentru elle ca Pentru baul. și voră înainta şi ei acele or- donance, ca acte justificative, la. Ministeriul Financelor prin Direc-: tiunnea Comptabilităţi, după ce se vor fi scădut cu elle la cheltuelr. : „Art. 205. Când contribuabili pentru care se va fi liberatu or- “ dină de descărcare, vor fi Plătitii  contribuţiunile pe timpul, sau: parte din timpul, pentru. care s'a descărcatii, atunel Casierulii par: ticolară sai împlinitorulă „ Du va aplica pria Toluri: descărcarea a-: celor sume, ci pe de oparte le vor. scădea din ordonanță, : cu deslu-: şive că pentru acei bani urmesă a se libera ordin de. restituire-. iar pe de alta vor înainta. la Directorul Contribuţiunilor 'Directe,, prin sub-Prefectul sa: controlorul locală, o “declarațiune, prin care va arăta causa pentru care nu s'a putut aplica ordonanța de. des-. cărcare liberată pentru acele sume, şi va cere a se anula descărca. rea lor și a se trimite ordonanță de restituire, e --- Asemenea "declaraţii priimindu-se la Direcţia contribuțiunilor "Directe, pe de'o parte se va acorda "prin Prefectură, autorisație pentru rectificarea descărcărilor acordate prin staturi Și trecerea sumelor . la partida '. restituirilor, iar “pe de alta, seva comunica : Direcţii Contabilității, . spre a reduce suma ' descărcată și a libera . ordonanțe de restituire, a La „i : Casierul particular, dupe ce va fi rectificat, Ordonanța de- des- cărcare, cu sumele ce urmâsă a, se restitui, o .va inapoia la timpul: cuvenit Casierului generali, complinită cu formalitățile cuvenite, pentru restul sumei a cărif descărcare se va fi aplicat. prin roluri, 

„ dplicarea ordonanfelor de restituire. 
At. 206. Pentru contribuţiunile: ce . va. trebui a se înapoia Contribuabililor (în casii când ei nar âvea:a mai. respunde nici o contribuțiune pentru fiitoriă, şi pentru care se va fi liberatii Ordo- . : nanțe de restituire, se va urma în acesti modă: * “aSuma coprinsă . în ordonanța de restituire, se va respunde 'cotribuabilului din ori ce sumă de bani va avea Implinitorul, și dreptii dovadă de achitare, va sub-scrie contribuabilul “declarația imprimată În ordonanţă. * . a E -* „Pentru constatarea răspunderii acei sume în priimirea celui În drepti, .:înapoiarea - banilor :: se va face: în presența + a. do: din ..



BD. 
Membri! Consiliului Comunal, iar prin otașe, în presența Deputatu- 

„lui mabalalei. saă a unui Delegat Municipal, pe unde nu esistă,De- - 
putaţă, cari vorii vida, cu a lor semnătură declaraţia priimitorului. . 

- in” cadduri când restituirea se- va, face numai pentru o parte | 
din contribuţiile: respunse de contribuabili, . atunci împlinitorul de 
odată cu înapoierea banilor este datoră a înscrie în dosul chitan: 
țel ce va fi luat contribuabilul, atunci când a respunşii acel bani, 
deslușirile următâre: |, 
„Din suma coprinsă în acestă; chitanță s'aii restituit lei... cc... 

„(atițea pe temeiul ordonanţei No...... „(cutare) astă-di. 1a...... (atî- 
tea). ale lune]......... (cutare) anul... (cutare) . . 

„(Semnătura.)* ! : 
Şi acea chitanță, o va lăssa tot în păstrarea Contribuabilului, 

În rol, în dreptul. numelui acellui : contribuabil, se. va înse=" 
mna În colOna de observaţie, ... a 

„Restituiţi lef...... (atiţea) pentru timpul (cutare) Ord. R No. 
(cutare). . - aa a o 

”. Art. 207. Când pentru unii contribuabil se va fi liberat tot. 
de odată ordonanță de descărcare și ordonanță de restituire, atunci 
se vor face, prin rol, ambele operațiuni arătate maj. sus pentru a- 
cestii felii, de ordonanțe. | a 

Art. 208. Dupe îndeplinirea, operațiunilorii arătate la Art, pre- 
cedent, împlinitorul' va trece suma coprinsă în ordonanța de re-. 
stituire, în registrul săi recapitulativă la partida respunderilorii, şi 
în ocasiunea, vărsărilorii ce va, face către casierul particularii (Per- ' 
ceptcrele de .prin oraşe de reședință districtale la casierul gene- 
ral) va preda şi acea ordonanță ca actii justificativii de întrebuin-. 
țarea banilor ce at respunsii contribuabilului, din „cel împliniţi de 
dinsul din osebite contribuțiuni. * .. a | 

„_” Casierul, priimind“ ordonanța de restituire, revestită de tâte. 
formele, îl va, libera o recepisă specifiată pentru sumele vărsate în 
nătură şi pentru celle: coprinse în ordonanţă, și tâte aceste sume 
le va trece în jurnalul de casă la partida încasărilorii. făcute, asu- 
ra contribuţiunei pentru care. s'a fost liberatii acea ordonanțe. 

„ La terminile hotărite pentru înaintarea, banilor la, casieria ge- 
nerală, va .trece asemenea - ordonanțe la partida r&spunderilor Și 
împreună cu alți bani, va trimite și espusele ordonanțe pentru. ca- 
re va, primi recepise toti în modul cum a liberată și dinsul împli-. 
pitorilorii comunali. a a 
„Art. 209, Casierii Generali - priimind espussele “ordonanţe ca, 

„bani in natură, le vorii regula în comptabilitatea lori, totii în mo- 
dul arrătaţii la art. precedent, şi le voră înnainta asemenea; la 

- Ministeriul Finanţelor prin direcţia” Comptabilităţi. : 
' 

Ținerea în simă a sumelor coprinse în. ordonanțele de!restituire în . 
socottla. contribuţiilor ce ar datora Contribuabili pe lunile fitore, | 

tiv Arb 210. În cad „când, Contribuabilulii pentru, are, se, sa fi.
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liberatii ordonanța: de' restituire." arii dătora: wi?o "sumă 'din :Contri: buțiuni pe lunile fiitore, atunci suma coprinsă în Ordonantit, în locit d'a: i se. numera' în' primire; precum se desluseșce la art: de. mat sus, 1 se va ține în s6mă în socotâla acelorii  Contribuţiuni până, la fi- nele 'anului, și pentru acelle sunie, '[-va libera chitanțe din: Regis- trul 'cu matcă, cu desluşire în dossul lori: Și în matcă, că acei bani „ S'a'achitatu prin ordonanța de restituire No. .... (cutare).. ; La asemenea caduri, Contribuabilul va trebui. a sub-semna declarația typărită' în Ordonanciă, adăogând 'că acea sumă i s'a ți- nutii în: sâmă. în eocotâla. dărilorii ce datora pe lunele fitâre, și Implinitorul va însemna în. dosul. primei chitanțe .ce: possedă .con- tribuabilul pentru suma ce a, fostă vespuusi, deslușirele : următâre. "1 Din 'suma'. coprinsă în acâstă . chitanță, s'a' ţinuti în s6- „mă în socotâla Contribuţiuni: pe lunile fiitâre, lei (atiţi) pe: temeiul „Ordinanței de Restituire No....... '. pentru care i ga lberat 

schitanța No... N 
| Art. 211, Când sumele coprinse în Ordonanţa de restituire ară fi-mai mari de cât totalul Contribuţiunei : ce arii datora până "la finelevanului,: atunci restul. sumei. ce va trece peste datoriile sa- le: pe -acellă: anii, ise -va reștitui în natură, şi atită în decla- rația, ce va: face contribuabili pe ordonanciă, cât şi în notiţile ce trebue a înscrie Implinitoral în dossul primei chitanțe ce. possedă Contribuabilu, sa va desluși câtă sumă i sa ținuti în semă și câ- tă i S'a'respunsiă în natură, - Da po 
 “Art.212.. Dacă Ordonanţa de restituire, coprinde totalul su- mel conținute în chitanța ce păstrâză Contribuabilulu, : Implinito- „TUl va face deslușire în dosul acelei chitanțe, că totă suma, coprin= să în'ea, i s'a'restituit- pe: temeiul Ord R. No. (cutare), . - .. „Art 218, Când Coniribuabilul ce ar fi în drept să primâscă; asemenea ' bani, :ni se va afla în ființă, va putea împuternici pe altul cu procură legalizată, ca. să piimâscă acel bani și procura se va ataşa la, ordonanța în care va sub-scrie 'Pirocuratorele de primi- rea banilori, ' Ic aa Art. 214, Când “Contribuabilul: va fi: încetată din viaţă, Moş-. tenitori să), sunt în dfeptii a priimi acei bani, presentând Certificatii „_ Ibgalisată: de Consiliul Comunale saii Municipale local, prin care să „ se constate titlurile în virtutea cărora ati dreptul la mostenirea bu- „mirilorii: “mortului, şi acellit 'certificatii se va anecsa la Ordonanciă;. Art. 215. La cad când Contribuabili nu se vor.putea găssi „ca săi primescă despăgubirea - acordată piin Ordonancia, de. rusti- tuire, 'atunci. de va mat: datora "so" rămășiță din. alte contribuții, se: va ține în s6mă bani coprinși în Ordonancia de restituire, în soco- tela acelorii remășițe, și în locul contribuabilului va sub-scie  De-: putatul Comunei saii unii Delegatit Municipale. e „ie Art. 216. Când după tote cagdurile arătate mai sus, totii ară rămânea piisosii din: Suma, coprinsă în ordonancit, Și. ară lipsi cel . în dreptii a primi acet bani, atunci în luna, lui Decemvrie, se voră * trece la vebiitulii extraordinară “acel bani, regulându-se” prin Comp-
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tabilitate astă-felit, precum .S'a, esplicat pentru ordonanţele de des- 
cărcare, şi agenți de constatare după încunosciințarea, ce vorpriimi 
de la agenţi de percepţie, vorii trece acel bani prin :Staturile de a- 
daos estraordinarii, cu desluşirile cuvenite::: . ii: ME 

De | : ie 

„Termenul inapoerii ordonanțelor. : 
i : : N) 

Art. 217... T6te. ordonanțele de descărcare saii restituire : se 
vorit complini cu formalitățile cerute, și se voră- înainta la... Minis- 
teriii prin Direcţia; Comptabilităţi, în termini cel multă de doă luni, 
de o dată cu compturile şi însocite de unii Borderoi coprindătoră 

- de Nr. fie-căruia, numirea comunelorii pentru care sunti date, na- 
tura sai feliul ordonanțelorii şi suma totală ce conţine fie-care, cu 
escepţie de celle prevădute la art. 216 pentru care se acordă ter- 
minii până în luna lui Decembriii. 
„Art, 218..  Ordonanţele cari din erdre, se voră fi dată pe sume ” 

„mai mici, saii mai mari de cât se cuvenea, se vor înapoia cu des=: - 
lușivele necesarii la Direcțiunea Comptabilităţi, ma! "nainte: de a; 
se pune în aplicare, „ „. pi: 

„Urmarea ce trebue a se face cu patentele ambulanțiloră sta- ' i. 
. torniciță în prăvălii. i i 

n. Art, 219, Când uni ambulant își va statornici comerciul. în 
prăvălie (dughână) saii va, întreprinde vre-o professie sait industrie: 
din. acelle supuse la plata întrâgă a dreptului Patentelor despre: 
care se vorbesce la art. 12 $ II din Reglementul ambulanților, și 
pentru care ellii este îndatorati a plăti numai restul tacsei cuveni. 
tă, preste suma ce se va constata că a plătitii pentru . patenta de' 
ambulantii; atunci pe de o parte, se va regula aşegarea acellut am: 

* bulant între patentabili cu respunderea întrâgă, prin îndeplinirea 
formelor aședate în “genere pentru toţi: Comercianţi de - asemenea: 
categorie, iar pe de alta, după ce se va primi autorisaţia pentru: 
înscrierea lui în roluri, şi "1 se va împărtăși printr*o însciințare Nr. 
6 bis, cătimea, 'dărilorii la cari este aşedati, atunci 'în :ocasiunea: 
implinirei tacsei ce va datora după nuoua, lui aşedare,:i se va pri- 
mi patenta de ambulante ce va fi.avut, şi bani ce se va calcula că 
a plătit pentru aceeea 'patentă pe lunile de când s'a aședatii între 
patentabili. cu respunderea întregă, până la finele anului, i se voră: 
ține în semă in socotâla tacsei ce va datora” după nuoua aședare 
ce.i sa făcuti. o E ae 

» Acâstă operaţiune se va: face în chipul următorii. : -: --: 
Pentru suma, ce urmeză a i se ţine în s6mă dreptii pateuta 

de' ambulant,'i se va libera o chitanță tăiâtă din registrul cu mat- 
că, și atit în matcă cât și în dosul acei chitanțe se va scrie: 

; Pentru suma; de lei ... s'a primit Patenta de ambulant Nr. ...: 
anul curinte. -i sit te a pia 

Osebit de acesta, comerciantele ce va fi depusă patenta va -



* 
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trebuia scrie: sub::a Sa: semnătură, în :dosul acei':patente, “următ6- rea declarație, ini! . SRI - 2” Pentru “suma de-i ... “(atițea) din! cer “coprinși în acestă - „patentă, am priimit chitanța Nr.;... (cutare) în” socotâla tacset. ce »datorescăă pentru o altă patentă-cu respun'ierea întrâgă. | „ Patenta de ambulanță, complinită: cu deslușirile de ma! sus, se va considera ca ordonanță de descărcare şi Se va- regula atit prin :r6l: la numele Patentabilului, sumele cu'cari se scade în te- mGiul 'acei patente, cât; şi prin registrul recapitulatif al. Implinito- Tului,: în: tocmai. precumiă' se urmâți cu ordonanțele de descărcare. pai 
di: i 

   
ui E ; 

; 
E E "Disposițiy- ulteridre. 

CAPI?UI, XIV, 

sii Arts. 990; : În :euesul trimestuluj de Octombrie, nici-o modi- “ficare nu se va put€ opera prin roluri, pentru ca, în acest. interval să se. reguleda prescrierea - rolurilor comunale: pentru „esercițiul “a: nului fiitor. “ ID DR ae Art. 221 . Ori-ce prefaceri se vor ivi între contribuabil pa tentabili Sau proprietăţi: în cursul. trimestrului citat la „art, prece- dinte, se vori constata, după regulile statornicite, şi certificatele saii prosesele-verbale ce se vor încheia, 'se vori ține în păstrarea a- genților respectivi până la. începutul. anului fiitor, când apoi se vori putea: recomanda în forma 'aședată, pentru tâte operațiunile - de as- semenea natură. aa 1. „. Deslepările ce.se Yor da asupra staturilor citate în $ 'prece- dinte, vorii, conţine. și: datoriile. acellorii contrib. pe - trimestrul : de Octombrie trecut, -- precuni şi pe totii :anul următorii, : de re ce ej 

ru 

urmeză; a: fi înscrişi în':rolurile acelui anii, -.. sri: Art! 222. *; Resumatul modificărilor operăte în cursul annuliut,;- se: va:-constata în trimestiul de Octombrie Printun tabloii gene-. TAN: Bi iu „i, «Sumele, alese de plată prin acel tabloi. 'va trebui să corres- pungă -cn:totalulii:roluriloa: prenoite peutru anul. fiitorit, - ă -î.ij Art, 223... Contrib, patentabili și. proprietățile ce se vor'con- stata,:atit în- cursul trimestrului de Octombrie, cât: și : în. celle-alte: trimestre, că -urmâză a se descărca de veri 0. dare, nu se voriă'su- pune la: plată, de cât. în proporţie cu constătările . făciuțe,- până se : vor :primi: pentru; dânși  cuvenitele ordonance'de descărcare. Restul datorici unori asemenea contribuabili, până la" sosi- rea ordonancelor: de descărcare, se Ya: considera, 'ca “rEmășiță. asu- Pră-le. e e rm Art, 7004. În: anul 'curent 1963 resumatul rolurilor, : constatat prin tabloul No. 15 ca în ființă la inceputul. trimestrului de Iulii. se..va „duplica,. spre: a: servi de basă nestriimutată- pentru : împlinire şi pe trimestru de Octombriii, și pentru tâte modificările : ce star: Tir 

N 

-:
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mal ivi în acestă intervali, se va- urma. conform cu disposițiele a- -cestul regulament. a 

i." RESUMATU. 

Amt. 225. Toţi contribuabili supuși la darea personale sunt supuși și la darea de șiosele și poduri. a 
„_- "Toţi patentabili pământeni şi pământeniți; statorniciți. în țe- ră, Sunti supuși feră escepţie,. atâtă la tacsa patentei, după feliul comerciului ce întreprind, câtă și la darea personale și la cea.de șiosele și poduri. ..... a, Na NE | Străini veniți timpurariii în țâra, dacă vor locui mai mult de  . 15 qille, și nu voriă întreprinde ver-unii comerții saii industrie, sunt supuși numai la contribuția de' șiosele și poduri; iarii la casii de'a - essersa vr'o “speculă, sunt supuși și la dreptul patentelorii. 

„Proprietățile nemişcătore,. sunt supusse la darea fonciară după 
venitul lor annual curat, (afară 'din acelea cari. suntii .coprinse! în . apărările prevedute de lege), ie ee ce i ti Proprietăţile 'nemișcătâre: ale: aședămintelor publice și 'de _bi- ne:facere, sunt: supusse” și lA' darea fonciară și la: tacsa! de:'tran- smitere:: aa aa ..... . e în. cv. ai va. : 

dă Art. 226. Tâte 'disposiţiunile” coutrarii regulamentului: ae fa- 

na. eee et a II IE RR
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ae p A BR IFA * 
Oraşelorii, dupe populaţiuna. conform cu tablele Re- 

censiunei din anul 1859, 

_. DREPTUL PATEXTELORG. 

  

  

Dupe populațiune. 
  

  

Orașile și 'Tirgu- Oraşele, Tirgurile 

'Tirgurile cu popu- 

| 
  

N
 

  

  

  

  

  

   

  

       
catego, îi. 

  
    

      

3 | Oraşele cu pupala-i - şi comunile cu po- 

i ţinne de Ia 20,000 rio a popa Vana pulațiune de la “[jaţiune de 1a'3,000 
2. sufete în aus. | la 5,000 suflete. 3,000 pânăla 3,000 | sufete, în josă, | iz B ui , | suflete. - : 

ie 

HI Lei. Lei. Lei. Lor, 

& 1] ...... 600... [......400...... [ ..... 250.5... |... 150... 
2| ...-+ 300.. ueeea 200 smeeee | ee. +. 130... „ 80, 
3] cca 140 cei eee D00 eee | eee. 75 acnee | cocsse 185 iaeace 
| aie 95 cica | coeeee 75 ceea | eco BOeeeeci [oceeee 2Buuuue. 
5] eee BBuuueee | ceea 30-. m Sr 12 usuce 
6] „m... DO cae | eee Accent 25 B ice. 
TI aa 05 eee | ec DO ceea | cca Dece | c... ...... 

Oraşele, Tirgurile şi comunile specificate pe aceste patru 

  

  

  
  

  
  

      

  

        

Orag. Tir. Orase |_: 

Orașe, '|Districte.] Oraşe, |Districie.| guri Co- | Districte. Ti 3“. Districte 
îrguri. 

mune. 

'Bucuresci |Ntovu Râmnicu  |Rim, Sărat iMizilu Buzti Urlaţi Prahoba 
Cratova  |Dolju Baztii Buztă Câmpina Prahova [Filipești 
Plaesci Prahova  [Târgovişta Dâmboviţa [Văleni » Găeşti Diziboșiţa 
Brăila |Brăila Cimp-lung |Muşcelă  [Slănicu | Potlogi 
iaşi 'Taşi Piteşti, Argeşii Cur. de Arg lArgecă Tirgu Ocni Vălcea 

Botoşani 'Botoșani [Giurgiu Vlazca Râmnicu Vâlcea ; |Horesu * 

Ismallă — Ismailă Alexandria | Teleorman [Târgu Jiul. Gorju Drăgăşan: . 

Galaţi. 'Covirluiu, ;Dorohot  |Dorohoii /Severinu (Mehedinţi [Balade Ar./Mehedinţii 
: Fălticeni |Sucoava  |Cerneţi ] » Urziceni  |ralomiţa 
| Pășcani . Stirbetă  'Ialomița , [Olteniţa  infovă 
! Piatra Neamţu  pTur-Măgur. jTeleorman Mavrodinu |Teleorman, 
i Neamţu a Ruşidevede! Calafata  |Dolja 
i Romană  |Romani [Zimnicea Darabanii IDorohoiă 

Băcău Bacău Slatina onta jRădăuţi > 
| Tirga Ocni| . » Caracălă  ;Romanaţi Săveni . 
i Focşani  |Putna Mihăileni Dorokoiă Mamornița! „ 

Tecuciu  |Tecuciu Herţa Burdajenii iBotogani 
Bâriadă |. tova Hărlăă Botoşani (Sterăneştii in 

N: Hașiu Fălciu Suliţa PRI Fromuşica » 
Chilia Ismailă Vastui Bucocea » 
Reni » Tirg. Frum Iasi” ILespezii :|Sucoava 

i Bolgradă 2 Cahulă Catul Buhuşcia |Nesmţa 
ț Com Poian.!Dolţiu Cm Dumbr, Botoşani Bicazu E 

„ Telega.| Prahova Ragin&sa! Suceava Bo ozienii | . 
| „Cadatb! ICovariaiu Ptoinești prez. | 

      

| 

|      



   

  

C
L
A
B
E
L
E
,
 

   
Oraşile cu popula: 
țiuno de 1a 20,000 
suflete în sus, 

— 57 

Oraşile şi Tiegu- 
rile cu popuiațiane 
de la 20,000 până 
„la 3,000 suflete. 

Î = 

  

Oraşele 'Tirguiile 
şi comunile cu po- 
pulaținne 'de la 

5,000 pîn'la 3,000 
sufiete, * 

„suflete în josă, 

“Tîrgurile cu popu- 
Jaţiune dela 3,000 

  

  

Lei, Lei, Lei,   Lei.     

    
NB. Comunele „care 

| 
| 

| 
| 
i 
] i 

a 

! | 
i   

! C,Puguiata Buzăă 
„ Băileşti !Doljii 
„ Pleniţa 
.„ Bâsdaa. 
, Cojesca 
„ Roseti 
„ Strihaia 
„ Băicoiu |Prahova 
» Dăbuleni/Romanaţi 
Iziaza |, 
, Leu a 
„Rodea- 1. 

| 
! 

Dâmboviţa 

Ialomița 
Mehedinţi 

  

  
  

„IDomaueşti 

* ANicoreşti 

„IGăiceana 

*. IDraguşani 

- Murgeni 

* FCăminăreşt! 
' ȘDimache 

". Poenilo ; 
[Socola : : 

"Bară. . Căiuţiu 
Parincea - 
Glodurile' | '—! 
Valea Rea i 
Onişcanii 
Domneștii 
Bacoşti 
Băra 
Panciu 
Odobeşti 
Agiudu 

Romanu 

Nărmmălâsa 

Podu Turcu 
veşti 

Puteni 
Stănişeşti 
Coloneşti 
Golășești 
Folteşti . 
Viădaşti * 
Borâști 

I
I
 

Pechea 
Pueşti .., 
Plopana 

Pungoşti 
Negreni !: 
Codăeşti 
Borăşeşti 
Palciulă.. 
Urzeşti : 
Răpucănen 
Hoceni . 
Gugeşti 
Podul Isi 
Sculeni | 
Tibana 
Bivolarii 

  
Liova 
Vilcovă 
"Tuzla - 
Nicolaefea   

  

  
e care ni cuatiă dennumite în :acâstă tarif, „se. voră clasșiiea du 

pă: catigoria populăţianei de la 9000 suflete în giosă,
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| . TABLOU GENERALU 

i „pentru nomenclatura. professiuniloră. 

Ca E EEE 

“Tabloulă A a 
„din . 
care face| 

parte, 

ABC]. 

  

„C
la
ss
e,
 

  

A. 

  1|— Abagit, care aduce abale din streinătate: Și lucr- 
SI să în prăvălie. , . 
1|=>j—[—". cu prăvălie care lucrâsi numa). 

Accisarii, ice reno de accise (vedi Iuorr pu- 
ice). ..., .  — 

1 |—j—]Acordatorii de piano, și alte instrumente. . | 
[1] Advocată, professiune liberă, se tacsedă dupe chi- 

ria ce plătește pentru localul de locuinţă 
(a decea parte din acâstă chirie). . — 

—|1— Agronomi cu diplămă, professiune liberă, (200 lei , 
| „ori care arit fi popolațiunea). ., . i. 
1 Alămariă, care aduce obiecte de alamă, le vinde, şi 

- ” "tot o dată lucrâsă comande. . 
idem care lucrâsă numai în prăvălie porunceli. 

„idem: reparatori cu prăvălie, 
Ambulanți, aceia cari vindii mărfurile. lori pe u- 

„ lițe, purtindule în spinare, (afară de cele 
pentru hrană) se tacs6să cu jumătate im- 
positulii ce: plătesc negociatori ce vindi 
assemenea obiecte în prăvălii. . . . —: 

“A idem - aceia care vindă în căruțe cu uni cală, 
pe - assemenea, . + — 
1 — cu duoi cai, tacsa întregă a patentel, ca şi | 

- negociatori cu prăvălie. . . — 
—| 1]—] — cu duoă sai mai multe trăsuri, drepti 

(tacsă) ficsi de lei 200. . . . . ÎI — 
:1|——lApe Minerale, negociatoră cu prăvălie . . .. 3 
—| 1|—) idem . sait termale esploatanți, (adică loculti un- 

de se facii băt- de apă Minerale, cum Pu- 
ci6sa, Olăneşti, Călimăneşti (strunga) Și al- 
tele se va tacsa cu două sute lei pe ani, 

! ori care ari fi populația. . . —: 
Arendașiii de moșii de pădure, de mâră, de bălți 

şi. alte, +5 e “tacsâsă. dupe, arenda, anuală], 

| _
 

A       N 

  

  

  

„
D
o
 

  

—
 

  

  

N        



„Tabloulă 
din 

care face 
parte, . 

   

  

ABC 

- câte lei. 2 de fie-care! mie, pînă: la maxi- 

- nu se socotesc. . .. . e 
— Argăsitoră. (dubălan). 

    
“+ nuntu, e 

  

mande. 
  

        
biecte de arginti de. totii :felulu; : i 

—| :— dem de lucruri mici. „.. 
—— Arme, . negociatoriă cu prăvălie, care: aduce arme 

de lucs din streinătate -.; DD 
—| idem fabricanti cu prăvălie... 

  

_
 

— “reparatori cu prăvălie. -. . 
—] Arpantorii (măssurători de pămîntii) "30 lei ori 

„»„„  care-ar-fi populaţia, .. , 
Arhitect 

*  *"treprise de clădiri particolare, se tacssă 
“dupe. chiria cassel de locuință, (a decea 

„. "parte acestei chirib).. . ii 

o
.
 

_
 

“fie-care - mie de lei din . totalulă antre- 
PrISEĂ, e 

—_
 

„Magasinuli lui Grant; 
ete, e 
Artificii, fabricantă. 

    
1 |—|—] Băcani “(Bacală), Neguţătorii, care aduce articolei- 

  —] Assigurare,: companie de mobile și imobile, şi: as- 
'Sigurare. maritimă, în patţu clase dupe im- 

Be 

“de băcânie cu rădicata în cătățimi mari şi 
vinde assemenea. „i   1|—— 'idem' idem, idem, care'vinde obișnuit! şi -cu ri- 

. 

mum de 2,000 ler.—Fracțiile - dintre miel.-.-. 

Argintari, . neguțătorii care: aduce din “Streinătate i 
„ „obiecte de argintii, și le desface: cu amă-l - * 

idem negociatori ! cu „prăvălie care! lucresă 'co- 

" — negociatoră cu prăvălie, 'reparatoră de 0-l . 

i, lucrîndi planuri, şi luîndi, asuprășt an] - 

Arhitecti, luîndă şi antreprise de clădiri publice, a 
„ „Se tacs6să cu-a decea parte din chiria: ca- i „*- sel de locuință, mal multii 10 parale del: . : 

Articole de lucs, addusse din streinătate) de- maj]: A “multe și. diferite -specii (bazarii, cum : este] - - 
"Hoets  peptenarul .. 

- “portanţa 'capitalulut, 400-250-150-100. N i  



  

  

  

  

  

  

  

  

          iv teriă „gata, de mari. valori, și. le. vinde fa 

Tabloulii RER 
din . -s 

care face A 
parte. , 3 . 

. ABC. ia 

iz =! dicata Şi cu amănuntu - 2 
1|=i—j— “idem, “idem, care vinde numat cu amănuntu. „8 
Ii —, idem, idem, care cumpără de la: toptangii 

: Și, vinde, cu amănuntu.. . . 5 
1: —: idem lucruri de mici valori cu “amănuntul. E A 
1|-—|-—[Băt cu. aburi (feredee), antreprenorii. . . 4. 
1|—- |, — de apărece, idem. . 5 
| Balanţe, udică: cumpene, cântare, stânjeni de feră, ] 

„Şi alte asemenea obiecte mecanice (veqi 
„ maşinist fabricant şi mecanici maestru). 4 5, 

1 Baluri nobile, antreprenorii. Pete e 3 
1|=—] —. Ordinare idem. . Î 5: 

—|—! 1] Bancă, stabiliment autorisatii de guvern, se tac- 
- s6să cu 2,000. lei, pentru capital de la 1] 

„milion pină la 4 miliâne și în susă dea-|. ... : 
„cesti, capital se va adăoga 500 .lel de fie-l. :... : 

, : care „milion, pină la maximun, de 5,000]. ; 
lei. .. — 

—| 1)—| Bancherii, cu operaţii în. streinătate. şi în întru în 
4 clase dupe populație, 1200, -900, 600, | 

, „i 800. — 
— | 1— idea “Cu operaţii, numat în "Toră, în patru gra- | 

de dupe populaţia 4C0, 300, 200, 100. _-. 
1 |-—|--] Bandagist, (veci mănușarii). 5 
1 |--|—] Barbier, mic hirurg, vingând şi articole din strei- 

| - mătate. . a 4 
] —.  Idem numai lucrând cu căt, - 5 
1|—i— —  Idem cu o calfă sait singuri. 6; 
1 Barcă,: (vedi luntre). . 7 
—|—1 idem. Sai Remorquer, “pentru transporturi "dedil| | 

: „ferite . măriuri, se ya taesa cu 20 parale 
: „de fie- care, tonno (greutate d de una mie qui- Pa 

” „i lograme) . . ee 
1 Basmangiii, (vezi joizngia)-- a . 5 
1[—|—| Bastone,. fabricânti şi Settitorii. e. 6 

— || 1lBere, (stabilimenti de fabricare) câte let 5 de fie- 
"care 100 de oca din capacitatea caganului. — 

1|—|—l_idem Neguţătorii cu prăvălie . ... 
1 |—(—|Bice, . Biciușce,: fabricanți şi: vindătoră (veqi ha- 

“muri lucrate în ţarră). - 5 
1 Bijutierii, (giuvaergii), neguțător care “aduce bi



E i 

  

= i] 
Tabloul : , ee din 

& care face 
ta parte. 

. 3 1 

“AB |C. | i 

- | sonănd și obiecte dupe: comanda. . | all 
1 |- idem . (giuvaergii) “cu prăvălie, care' lucrâsă tot] - al 

: felul de obiecte comandate, şi vinde şiga-l i 
|... „ta, adducendă. și din streinătate mici că-l ---! 
tăi a i 

1|—|—]Bijutier (giuvaergiii) cu prăvălie, care lucrâsă mici] - : 
„obiecte comandate și.reparâsă.. . . | 6 | 

1 |- Billiart, antreprenor care le închiriasă saii le vinde, 5 
1|—[—] idem fabricanți. PI aa 6 
1 Birjariă, droscară cu o trăsură... . a 5. 

— |—| il Birjar, mar multă. câte lex.20 de fie-care trăsură] ; |. 
de la 1 în sus, osebitii: de. tacsă 'sus fic-l .---: 

„ji sată de cl. '5 pentru prima trăsură. . — 1|—|—| idem Căruțaşii cu 1 trăsură, i. | 6: — || Î| —— " n—n câte lei 15 de fie-care trăsură dela --. ; 
- [.]_„.. una în sus-idem,şi o. tacsă de classa 6 si 

1|—|—[Birtu, stabilimenti în locuri principale... , 3: 
1|—|—|_— . idem ordinari.: .. i: 5. 
I|—|—] Boceâgiii, (vezi ambulanți)... E 

„dl Bogasierii, neguțătorii, importând cu ridicata Și des-] 
„„_„.. făcândule obișnuit cu ridicata. :. 1 

"t—|—0 idem importândă în mai mici cătăţimi, și Vin-l 
| dind numa! cu amănuntu, . . . 3 

1 — “cumpărând de la cei de mai sus în-mari | 
: „„cătățini, și vindindi cu amănuntu. „i: | -- 5 

1 —. „cumpărând de la-cei. mai de sus, în mici] :--: 
| . cătățimi, și vîndindă cu amănuntu.. .- | “6 1 Doiangerie, cu tâscii de :căleat, care vopseşte sto-| - - 

| fe și alte obiecte. . . | 5 1|——j.—. Care vopseşte lucruri ordinar. +... 6 1|—|—| Bumbacii, neguţători care .aduce din străinătate cul -- : __„Tidicata, şi! desface asemenea.:. . . |--] - 1|- -| idem: neguţători, vindind obișnuit Şi cu ridicata] -- - 
„0 ŞI CU amănuntul: a, 2 1|—|— — idem vindind numai cu amănuntul... | 4 

1[-|—] —. .neguțătorii, care. cumpără” de la toptangii| --.! 
„4: “cătăţimi mari și:vinde:cu amănuntul... | --5 1|: —— idem cătățimi mai miel... 6. 

1 |—|—] Blănarii, industriaşiii, „care 'aduce blane din străi-] -.: : | nătate și lueresă.: i | 3: 1 Blănar industriașii, care cumpără blane de la top-l -..: ; i sl 

  

  

  

  

  

  

    
  

            „tangil și lucrâsă..:.....



  

Talon] 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        ae — maestru, preparatorii.. i dă   

„din - , a 
care: face id 

parte, = E 

AJB.|C. n 

1 |- „—. Simplu lucrător e cu prăvălie. 7 
1|-—A-—|Blane,.: Cu ridicata 'neguțător. - 21 
1|—[—].:-— ..Cu ridicata și amănuntulii 3 
1|— ; —-: În mănunt adică cu bucata. - Î.5 
1|—|-- | Bragă, . Fabricantii. cu prăvălie, daca lucredă și o | 

„2: sebite articole, precum halva în cutit, „Su- 2 
| „_. „giucuri ete... ,.. 5 
1 |- „der: Fabricantă . de bragă și alvită în i cătății i 

a MA Dar e i. 6: 
= — „.Fabricant de brazi şi alsiţă în cătimi mal e 

mici EX "1 
l Braţoven, importândă cu ridicata; şi! vingind ie cul . 

ridicata, și cu, amănuntu. - 3 
1|—|-—] “Idem. idem. vîndind numai cu: amănuntu Î-.-5) 
1 Brutar, (pitară) lucrind. trei chile pe di. şi în susi - 4: 
t|—|— —": idem de la 3 chile în jos . 5 
1 „— „idem vigătorii cu deciuială pe tarabe. sai]: 

E ME În, magherniţe prin piețe, tirguri și uliţă . 8: 
1 |—l— Botanic, grădinar, sait negociant cu prăvălie; vîn-| ,-- i 

-dina porişori, semințe, cepe de flori 1 ed i 
„ orar). | 45 

C. . 

L|- Cabinet: literar (directori). 3 
1 Căciuli, de blană, fabricant şi edufătoru” „6: 
1|—|-—[ Cadre,: 'neguțător (vedI galantier). 5 
I|—|—|Cafegiii, avindi şi. articole de cofetărie din strei-| - -î 

: „ .nătate, 3 
1 idem „cu două biliarturi sati mat multe. 4 

1 , 'cu unii biliartii . .: 5: 
1 — „Simplu “fără biliartă .. : -6 
1i—— Căldărarii, cu prăvălie neguțătorit și fabricantii, a-i: 

- „„ducind gi marfă gata din streinătate. a 
1 idem idem lucrind numai în prăvălie .. 5! 

„ 1i——[--—", idem reparatoru, Ţ.. 
—|—| 1] Caldărimar, antreprenori (eg lucrări publice) mai 

ŞI multii.10 par. de fie-care mie. i. .. qi 
1 Candele, fabricantii și comerciantii cu prăvălie. Te 
1 Cinepă, „eguţătorii. cu ridicata. .. 3 
t ra ÎN Părți | i
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DA PC baia PC RARI CINCI SFR 2.2 2 Pe n OR a APE CO "Tabloulii |. | ie din 
e care face 

! gi parte. : 
"E 

A.B.|C. a 
+ 

1 Cantaragiii, fabricantii şi neguţători. .:, . a 5 1 Cantorii de samsarlică' și diferite scrieri «n 1: | î-- 4: 1 Cărămigă, neguțători, celii' ce: vinde ciirămidă de. -- 
| - DUsă (vedi vărar) . i pi6l — 1 Cărămidari, fabricantii de: mari cătimi, tacsă ficsăj-, -- : 

„de lei 100, ori care: ar fi populația. . | — —| 1|—| —_: de mici cătimi, tacsă ficsăilei 50,:escep-j --": 
tindu-se aceia. ce, fabricâsă numai pentrul :--: : i. + trebuința casei lori iii i 1|—|—| Cărciumarii, neguțător” cu ridicata Şi amănuntu. 'î: 1. 1 |——].--idem mai puținii. de câtii cu ridicata (demi gros)ț  : 
şi cu amănuntu. i id 8! 1 | e — +: In amănuntii,. cumpărindii „cu butia în că- 

mm m sostimă de mijlocii, i ii do 5! 1 —  — în amănunt cătimi mii. „Bt — [| 1] Cărbuni de piatră și de pămăntă (vedi mine):.2.:.| -— —| 1—[ Cărmaciii.. de . vase, corăbii, vapdre, luntre ;' cai-| --- 
„i ce ete; aceia ce. plutescii : obișnuit 'de!laj :- 

”- îmbucăturile Dunări pină la Brăila, și! 
„| "înapoi; tacsa ficsă de lei BO ii, i —] Ir -— cect. care. plutesc . obişnuit de la Brăila]. „+ pină la Orşova şi înapoi '25 TE 

1 Cărţi : vechi şi imobile vechi, sait :numat una sati m N ME alta. din aceste articole... îi: o i-si —|—i 1] Cărţi: de. joc . antreprenorii »(vedi lucrări : publice))-'---. Pa mai multi :10 păr. -de' fie-care mie del: E qi „Li-—|-— Căruţe, fabricant. aducindii şi din :streinătate ..] 4 I|—j—lidem * fabricantii simplu de 'difterite trăssuri . : | -. 5! I| -— __— - reparatorii de trăssuri, 6 l. Căruţaşi transportator cu doi: cai; îi] 8: 1|—!—|Cassă. mobilată (antreprenorii): e: | 5: 
—| Ii—[ Caşcavală, neguţător și fabricant cu ridicata, taxă] —. : „ ficsă de 100 Iei, .ori: care ari fi- popu-ț:- 

|. - laţia eee cir za i i 1 |—|—| Cavafă, neguțător Cu prăvălie: e ic e 4 
1 |—|—_ —: idem în cătățimi mici. i re 5 
1 -] Cepresar, „cu. prăvălie, lucrîndii. cu mai multe - calfi : : III articole de mătasse, de: lină şi de bumbac 5: 1|—[—| dem - cu prăvălie lucrîndii cu 0 calfă sai singuri 6: 1 ||]: — * neguțător,: aducînă tarticole: din străi- 

nătate, pentru garnitura costumelorii de 
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parte. 

  

  

AJB]G| Se | “ 
i „„ dame; şii pentru pălării, sui: ași sate ia —I—|Ceră de luminări; fabricanți. |. 

Sei i ii/neguțător, sue Câră de pecetluitii fabricantii Și neguţători —. 

  

  

N
 

P
i
 
p
i
 

„ui. dând. în. țară „cu toptanul cătățimi mari | 1 = „bv Ldem + cumpărind și vindind în țeră . saii Ii—|— iii cula schelă cătițimi:mai mii... ... 1j—|: Cerâle .speculantii . perinanentii „de:;mici cătățimi | „inu + Drin târguri Și ObOre-. pe ae a 
1;—|— Cernâlă, fabricantii, şi neguțătorii, i, eee | 1ț - —| C6sornicarii,. neguțător, și. fabricantii;, aducîndii 

» int » 1 Marfă din; Streinătate, esse eeneaeai, „dem fabricant. şi .neguţiitor.. dc..i 
i | „— » Taportatori mr Î. —|—| Ciocolată fabricant Şi :neguțători :. iri. —|-—] Ciorapi: (colțuni), fabricantii, „ceeace 

—1 Cisme :(cibote),; sai. pantofi, -neguţător, cu prăvă- 
i [i] .. rlie, aducîndii. marfă gata din. streinătate... 1;——]... dem... industriașii, “lucrind cu :mat multe călți 

  

  

  

  

  

1j——]  —... Idem'lucrind numai. comande fără călf 1 Coifeor, (friser, perucher) care xinde și paifumerii 1;——]_— . simp Unei eg eee eee eee a a 1;—j—[ Cofetară ; finii, aducînd articole. de cofetărie - din 
„= steeinătate, şi lucrând și însuşi, „uuseieee 

  

  

i Pe CĂȚIM ei ee: me aa 3 —| Cojocar subțire, meșter. cu: prăvălie, .; ă , 
—]. —.. Sros. idem . seci ci furi 

„—. » luerind” articole: de: cofetărie ; în mici că-l. 

i ata 

  

—| o — i fabricanți» st i): 
—] Colportorii, (vegi ambulanță) . ei... —] Comisionarii, care: face. întinse, operaţii cu strei- ! nătatea şi în ţarră, cu mărfuri, cereale” etc. 

-- pm "Cu Operații” numai în fară: ceea ceas 

.:! e... . . ..:         —] Corăbit, constructorii „seic isaac —| 1] Corăbier : stăpână ;cu“ vas plutitoră . 
..........     p[i uriurlvisăsia de Das tonnourile de greutate] . - 

| ], tota: 20 parale de fio-care tonnoti. .,.... kk... „|. 
4 

Ş; 

—l—_ Cereale: (producte) . neguțător,.. esportînd sai vîn-] .. 

nt ŞI VÎDQIDAUĂ ass ci, ase iiee nea eaneaeeea sase): 

—|--] Colivii „(custe), și curse, neguțător cu..prăvilie: . 

A
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w
w
 

1 „Idem  vîndind articole de. cofetărie lucrate în 
"* Stabilimentul Săi, ecua causa) li—— 

o
 

pe mare saiţ.... : 
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a
i
 

Coșuri (og6curi) și sobe de măturat întreprindător 

Cotărit, antreprenor (vedi lucrări publice) cl. 4 mat 
„mult 10 pr. de fie-care mie de lei . 

Covaciii, maestru cu prăvălie . . 
Covâre, neguțător cu ridicata. . . . , . ... 
Cusătorâsă, care câsse cămăși, . pantaloni, și alte 

„. assemenea rufe, prin ajutorulit a mai multe 
cusătorese ... d. 

Cutii, lucrător şi legător. cu prăvălie 
Cuţitar, neguțător și fabricant . . 
Cherestegiii neguțător cu stabiliment . 
Chibrituri, neguțător în cătățimi mari. .. RE 
Chirigiii, care transportâsă cu carulii seii, mărfuri 
„ și alte obiecte, profesie specială . 
Clopote, turnători. . cc... 
Croitorii bărbătescii saii femeesc, vindind şi stofe. 

Idem cu prăvălie fără a vinde şi stofe, 
„— „cu prăvălie care tae și cose mici comande. 
—  reparator și curățitor. a. . 

Ceră spălător, curtiţitor de câră, se tacsâsă la cla- 
sa 6, mai mult duoi lei de fie-care lucrător. 

| DD. 

Dagherotip cu 'stabilimentii. 
Darace,. fabricantii. PDA 
Dărăcitorii de lină saii de bumbaci. . » 
Deşertător, de umblători întreprindător: . 
Decatirii, maestru lucrând cu călfi . .. 
Decatir fără călfi . i... .. 
Deligenţe, particolare regulate întreprindător, 'câte 

lei 10 de fie-care postă a distanței dru- 
“lu ce face, (posta se socotește 7,000 

- SU e. 
Dinţi, — doctor de. dinți. —. Dantist, se, tacs6să, du- 

pe chiria localului ce plătește, a decea, 
„ . patte din acâstă chirie . .:. . 

Destilator, maestru, se tacsesă cu lei. 50 pe anii 
- Ori care ar fi populaţiunea .   

Corsetari,' fabricantii. „mec eueeeeeeeeeeee eo ee ee eneeeanoeee 

Coșuri de richită, de coji, de copaci (vedi panere).] - 

  Doctorii, în medicină, hirurgie, se tacs6să dupe ba- 
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pară Ia x e scara 

'Tavloulă ii 
din , |. lia 

care fate [i Zr 
parte. "3 

A.IB,C. Sua 

| a 
“ pane Sa. chiril -co. plăteşte” a „(lecca parte din « al. 
“i „te veâstă chirie) se | -—: 

1 ——j Dogarii, fabricantii,' și neguțătorii, “făcând şi. geti 
i it (tori mart, “pentru “spirtii, tocitor peur poți: - 

: „35 vernen, i . „5 
I!——] . Idem fabricantă care: iucres ă şi prin- ajitorul al- Îi 
i Ra POra i 6 
1; . fabricant, ierână singuri. „5 i ji 8: 
1j=i2 Doniţe, (cofe), maestru, în - „permanenţă. cd 6 
V:—]— Dulgherii, antreprenori, care ia asuprăși totă dul- o 
i gheria unei Clădiri, tt i 4 
1:—i—| - Idem lucrător care ia: asuprăși o pante, din dul- i 
ii „p- gheria. unei clădiri, e] 5 
| —|'. — - lucrători ca. MO e i d 8 
1i—i— Drogistii, neguțător cu prăvălie, care vindea apemi-] --'. 
a nerale, articole: de spițerie , vinuri streine i: 
i „articole de băcănie, văpsell” ete, pi 9! 

——j 1 Drumuri, antreprenor (veţi ducrări . publice) c:4 
Li mat mult. 10,'pr, de fie- -care: mie de: Iei i 
i 'din totalul zantrepriseL.* pa 
dă . pat eee - 5 ! 

| - DI pi a ! 

Ea i ti E , AR INI pi 

1 Ecleragiti antreprenor, acela “câre se instrcinsă 
ij a lumina unii orașii cu lampe cu gasii! 
ui (vedi lucrări publice) cl. 4 mai mult 1d „pe 

“| i de tic-care mie de 'lei. d —: 
li *hipemente ,. adică: 'trcbuincidsele | “pentru îmbră- : 

SN cămintea militarilor, precum epolete, sto-| ---i 
m . fe, și alte” obiecte; neguț torii: ri -$ --8. 
Ii Eserciţii “cu. arme pentru a trage: la senină, sta- SE 

Ai bilementii. tt 6 

; , Fe i ' 
| ' ' - i ; ii, : , 

1 = Făină, neguţătorii cu ridicata. e 3 
li — n Ta În amănunt, ce i 6 
1 |-=i—i Farfurii și Cristaluri, vegutitor vengină în căt 

i tin inară și mici. ri o, ALI 
i|— * Neguţător cu aminunta,. m ji d 
1|—— rarmacopeii bet spițeri). aa 3 
1|=j— Felcerii.. . petic iii A iii d, 7 
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Tabloulă i i 
din 'care - ! Si 

face. Ă : mt va 
parte. , - - | “ Gu 

A.|B.|C. IRAN 

1 |-—!—|Felinare, (fanare) fabricant. oaie an al 159 
1|——[Feri, neguțătorii cu ridicata, . pasii „2 
1|—|— Idem, Neguţători cu ridicata şi, în aan: "3. 
1|—!—] _— :. Neguţători în “amiinuntii. Îi d 
1 Ferărie. veche, neguțiitorii +, care vinde feri scosi ai 

E dupe la trăsuri vechi ete: e 4 
1!1—|—4.'Idem . de diferite alte. vechituri de.feră. „aj Be 
1|—|—j îi —:i” maestru cu prăvălie, 'care luerâsă și vinde 

diferite obiecte de -ferărie, precumii ;bro- Ț 
„-. şte de uşi, lacate, hărăstrae topore ete; -5) 

1 — maestru veparator -. ee d IG 
1 |: Fintînarii, MESE, ci Ta 
1|—|-—A Fotografie, stabilimenti . .. .” eh Bua 
1|—|—jFunii, frângii, strânguri, celii: ce “Tucrâsă asemenea : 

| [E obiecte... aie ee ea Ba 
1|—|— | Florărie, grădinar avind răsadnițe de lo, pomi a 
| „„roditoră, și de, legume (zarzavat): : i la 
1|;-j— —. “idem numai, de flori și pâme sai. numaii | 

SI Dă E AR de legumi . ... RR Di] 
1 |—|—|Flori, fabricantii Și neguţitorii celliă co face dori | 

"de tirgu 6: 
1|—-— Franzelă, cornuri, şi alte obiecte de cocă, fabri- i 

tos reantii şi "neguțătorit aie ee id 

1 —. dem neguțător cu deciuâlă, 7 
1|—|—|Fructe, neguţător., cu prăvălie, ceiii ce vinde; tot ij 

felul de pOme,. cum: mere, pere, caise şi :. “4 
alte, asemenea, si î. :. . . ci 45 

| a 
pol 

1|—j— Găitănar, fabricant (sed: cepres sarii) |, . 15,6. 
1|—— Galantier, neguțător care vinde : obicete de galan- A: 

„tarie, cadre, pervasuri pentru tablouri, 0 i. 
to plin, şi alte, Mărunțișuri, dp 

— j—| Gaz liquid, fabrici, câte lei, 10 de fie- care 100 oca po 
-a capacităţi casanului ; „producerea se sol... ; 

;..+ Coteşte „ceia co, se. fabrică în 24.016. .--. —. 
ru — Când casanul sait -cazancle nu produc | 

ma *"400-0ca pe di se va tacsa cu minimumii; 
Pr 100-lei pa anii e. -- 

1 —] Gaz: neguțător cu ridicata. p.. . .. d 1 
1] „—. dem, În, mărămtii ee 3:
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Tabloulă - 
din Ss 

care face "4 
„parte, , Ss 

ABC. | În 

il—|—| Ghiaţă, deposită şi neguțători „- 6. 
1|—|—|Ghiaţă vingătoră. în. magerniţe, şi alte obiecte, p6- - 

me, îlori. ÎI. 6: 
1|—|-—ţ : idem neguțătorii, numat vingindă ghiaţă. . | 7: 
1|—|— Gimnastică, învățătorii de gimnastică cu stabili] - - 
, | “mentii, . a . 6 

1|—|—|Giuvaergii , neguțători, cel ce aduce scule “din i 
“streinătate de preții mare (vedi bijutier) .| 1 

1 -] idem idem care aduce mai mici cătimi. 3 
1 „_— idem cu prăvălie care lucrâsă Mică coman-i, 

! „+ deşi reparâsă .,. „a. | 86, 
1|—!-—Gogoşi, de -mătase şi semânţă, megițătorii | 2: 
1]—|—|Gogoși, nesuțătoră cu stabilimentii de creştere, de 

Î la 50 paturi: însusi . + 3 
1]—|-—] Idem cu stabilimentii de la 50 "paturi în dos 

esceptîndu-se țerani . . 5. 
1|—|-—|Grădină publică, untreprenoră. | 6 
1|—|-—jGrădinar (vegi torărie) ae 4,5 
1|-—|—|Grăne (vegi cereale) . i + Î12,3 

Nă, 

1|—|—| Haine din streinătate, neguțători, aducind cetăţi 
| mai. .. . 9 

1 idem idem aducină câtăţimi mici. 3. 
1|—|—  —,  Indigene neguțători . 5 
1|—|—] — Vecii, neguțătorii cu prăvălie, cum suntii 

te]ali . . 6 
1|-—|—] — De copii, neguţătorii cu prăvălie. -6 
1|—|—]Hamnuri, fabricantii cu prăvălie și vîndătorii, adu- 6 

cînd asemenea, obiecte și din streinătate | qi 
1|—|—( ” idem Idem fără a aduce din streinătate 5 
1 —, idem reparatorii simplu . 7 
1|—|—|Hărtie cu ridicata şi alte obiecte pentru scrisă , 

„pentru biurouri etc. neguţitorii a -3 
1|—|—j — de Ţigare fabricanti . : 4. 
1]—|-— Herăstrău, întrepringătorii, acela care ia în arendă 

herăstrae în munţi, pentru lucru: scânduri- 
Hezui lori, Ac6stă industrie se va tacsa dupe 

mijlOcele de producere, adică pentru 100 
scînduri -pe- di 5 lei pînă la maximum de] -: 
100 lei... et. _-      



        

  

  

  

  

  

    
  

  

Tabloul | i . ip 
din |. na + 

care face iar 
parte. ! 3" | 

A|B. G. sI ,/ 

——l1 Herăstrăt Proprietarulă!i'care! esplâtesă singurii | 
* lemnele sale: este apărat. .... — 

— ll Hirmgă, Dantistii. —"Se va lua de bas chiria ce | 
: - Dlăteş lo -(a:10 parte din chirie) . . . — 

—|1|— Rotaruic,, (măsurători ' de: moșii) 300 lei ori-carej : : 
ara mari. fi populaţiunea' DU e — 

, _ gt 

| | ia ! : Ra: 
: . - E, i Pr ritaa Î Î 

1 Ibrişiniă, neguţătorii: PI 5 
1 |—i—câne, neguțătorii cu prăvălie... ti 6! 
1 i-l Inii neguțători,: care vinde: întăi cânepă și “altele. | 6: 
——1 Inginerii, profesie - “liberă; se tacsâsă, dupe preţul e: 

Chirii ce plătește (a 10 parte din acâstă] . 
chirie). Se esceptâdă însă acei ingineri cari] ; -- 
suntii speciali. numai în serviciuli Statului] —i 

1|—i—jInstrumente de musică, fabricantă . ... . 6 
1|—j—| .Idem de artă şi penru plugărie, fabricant cu pri i 

„vălie Î. 6: 
N Ipsosit, fabricantii numat. de “obiecte de. ipsos i ul 

vinqiitori e ŢI 6 

1|=|= Încălţăminte, neguţătorii. cu' prăvălie i 4! 

pe 
1|—— Jocuri, danțiăi, maestru. iitreţinând, salon de danţ 6! 
1 Jucării “de copii, „neguțiitoriă cu. prăvălie! în mari .: : 

: 1 cătăţimi. eee 5 
1|—i— : — - dem în midi, cătăţimi. a. 6 
1|—(— Jtingănarii de car, maestru pi 6 

LL. E Ă pi pe E , 

1 [;—— Lcătușit, (vegi ferără) - 4, 5, 6 
1 — Lampe' fabricantii şi ncgiatorii, aducina şi artico-| - ? 

1 |—= -lele din streinătate,. *, cc... 4 
1 |—— Lampe, fabricantii în amănuntii . Și e 8! 
1|—!—]- idem -reparatori....:, -, 7 
1 Mi Lămuritorii de aurii, şi.de ar gintii “maestru, 5  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Tabloulă i 
* Gin . 8% 'g 

care face Pt: IE) 
parte. . 8 ' 

A.B.|C. LT 

1 |—i—]Lapte, neguțători, cellă ce întreţine de la 3 site 
|... „siîn, sus, și :face o speculă . specială -cu 
It lapte. = - esceptânduse:; ciobani ce vândii 

__ „lapte pe uliţe: în timpulă primăverii, şi fe- 
„„„meele lăptărese,. care 'aii de la o vacă pină] i 

. „la duo inclusivii, căci de la .3 în sus, se 
vor supune Ja. patentă. d. | 8 

1 —|—] Legătorii, de cărți. ... 6 
1 Lemnară, Rotariă, acella care pres teste Mnnâria | 

Lp „pentru cară, căruțe ordinare, 7: 
1 idem . pentru trăssurile de luesii i 5. 
1|—I— Lemne, pentru construcție, cherestele . .. - 8: 
1 „idem de marină și construcţie neguţătorii. - 3 - 
I|—j— =. „de focă,:în magasi neeuțători 4 
1l—— — :de doge neguțiitorii . 3 

1 Lengorie, (pinţiărie) neguțător, celit ce vinde cămăși 
ismene, : ciorapi și alte asemenea pinde-l -_: 

“tai (vel rufe)... NE i | 5: 
1 | Librară, și editorii, 3 
1 A idem: care vinde CĂTI sait și diete obiecte dd 
I, scris, 4 

i Licoristii, neguțtorii cu "prăvălie; cel ce fabricâ] - * 
dă și vinde liqueur (vegi coletar) pb, 4, 6 

1 Lipseanii, (vegi stofe). PA e 419,3,4 
1 Litografie,. stabilimentii |. m 4 
1]—j— idem  neguțătorii, cel ce vinde prin sauguri ete : 

: desemnuri și peisag, litografisite. 7 
1|—Lină,  neiucrată, (brută) cu ridicata, neguțător. 2 
hi — . idem cuamănuntu .. . în. 4: 
11—]| 1] Lucrări publice, antreprenor, precum de pavage, tii 

: „poduri șosele, construcții mari etc, se tac- 
| „SEdă la classa a patra, mai multi 10 pa- 

„ji „vale pentru fie-care mie lei: ce. constitue) - 
- prețul ce primeşte de la guvernii pentru 

asemenea lucrare . . — 
1 ji Luminări de. ceră, neguțător şi fabricant, „vingător 
ap. „cu aminuntu. și ridicata... 3 
1 idem de săi şi. săpunii, fabricanti cu stabili: - 

| mentii .,. 3 
1 — idem neguțitori Vingindii numal. 0 

—ţI] .—. „de stearin și săpun, fabricantii, lei, 300 ! 
je „07 care:ar fi populația, e | —
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  Liuminări de stearină şi: săpună, neguțătoră vîn- 
dindi numai. ..-. 

  

  
    
  

A Măcelarii, (cassapti) tăind de la '5. vite mari. în 
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Luntre, constructor, acela care face luntre ., . 

RM 

; Sus. sc 
Idem de la 5:mari în.josi. - ae 
—. „idem vite mică, precum mel „porci etc. 

Magasie, în care se vinde materiile celle mai nouă, 
„adică celle mat de modă, stofe hairie : de 

dame ete. . . e 
a 

LIRE în. 

“idem. - 
biecte, precum de Mămulărie, - stofe, arti- 
cole de băcănie, haine și altele. . 

—| Magerniţă, (baratcă neguțăt.: care vinde în: mager- 
„nițe, adică. în. prăvălie de scînduri, se tac- 
„S6Qă. pe jumătate din dreptul fics al.acel- 

; „ luia 'care vinde acel6și articole în prăvălie 
PE) „de 'didă, [e 
Mămularii, (vedi ambulanti). ... 

a 

„.„ done, de pele, şi alte bandage (legiituri). -. 
- Marchitanii, neguțătorii în cătățimi mari. şi mici, 
— în cătăţimi miti, . 

Maşini, pentru vapâre, tacsă ficsă de 200 lei, or- 
„care arii fi po_siuţia; mal mult 5 lei de 
„Be-care lucrătorii “pînă. la maximum de 

DO let . 
——  fabricantă. 

-| Mătase, fabrică care lucrâgdă gogoşile de mătase sc] 
„- tacs6să la' classa 5 -mai multii lei 2 de fie- 

„2, Care cadanii, Pe, 
Materialuri vechi de lemnărie , şi altele, precumii 

sunt cel ce dărimă didirt vechi, și vîndiă 
materialuri . 0. 

—| Măturatulii uliţelor, antreprenor "eg udatul uli- 
0.» țelorii) 

Mături, fabricantu, 
Mecanici, professie liberă, dirigenti de mașine, se 

„e     

n care se vinde mai multe și diferite o-| .. 

Mănuşarii, cu prăvălie acela care face mănuși, cor-f ! 

  „tacs6dă' dupe “chiria localului, (a 10 parte] . |
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'Tabloulă e nt 
din - MEL ” care face gi 

* parte, : “ai 
ABC. E 

| "din chirie): si ii ei i 
1—|—| —. „maestru: maşinisti. e d 
1|—|-—jMiere, neguțători.: . -: masa hi 61 

— 1 Mine, esploatatorii fără concesiine, se tacsâsă la] ! : 
cl. 6 mai multă lef:3 de fie-care lusrător, 
pînă la macsimumii de lei 400 .. 

—|—| Ii: -—. “concesionarii, apărată: . „i —i 
1 [—|—|Mobile de ducs_ din străinătate, neguțător « cu pe : 

: vălie . aaa ai . j- 2: 
—-l — 2 de lues: pământ, te pa 3: 

1 |--|—] — î: închirietoră -. IE 6: 
1 Modiste, marșante, care aduce” diferite articole din 
Pi | 'streinătate și le confecționsă însusi. 2 
1|—|=| idem care lucresă comande, -fără a aduce anti. a 

“cole din streinătate, cumpărândule din țară] 4 
1|—|—] —.  reparatore, care reparâsă pălării, „bonete ]. 5 

—|-—| 1] Morarii, antreprenorii, (vedi avendașiii).. —! 
1|—|—[Moi, constructorii. E. i 6 
1|—|-] -—:: -de măcinată, fabricant . 5 

—l—| 1[i:—::. -de'măcinati, făină: sati mălai cândii nu 
- „sunt arendate, „ci. se . esplotest chiarii de 

| .. proprietarii, tacsă: :de' .15. ler .'de fie-care] - - -- 
: pereche de pietre; până la maximumii de 

IS. 200.lei.:.. ..i:. — 
— | 1]. —. : cele ce nu. foncționâsti de câtă Şese luni] -. 

pe anui, .plătescii: jumătate numai dini- -- 
„7.“ taesele determinate - „Pentru. celle ce:lucre-ț -: 
„să tot anul, . ;  Î — 

1 |—|-—|Mşe,. - (vegi naștere) :. Ei 7 
| ÎN o ŞIR 

N 
1|—|— Naştere, (casele unde : femeele merg a naște copi) 7 
21|—|— Nisipi- „neguţătorii,- stăpâni, de: sropă de. nisipii. 6 

Îl pa d ti i 
rr pi o. “ i 

1 |—ţ— Ochelari, (regi: opticii). . i 4 
—|—1 Ochiulistii, doctor, sia liberă, dupe china lo- 

calului de. locuinţă (a 10 parte). . — 
1 Ofţerii, de sănătate,. profesie liberă, dupe chiria 
Ii: localului. de "locuință (2.10, parte), . | —



          

  

  

  

  

  

  

        

Tabloul | a 
din da, 

care face a . 
parte. , =. 

A.[B.JO. Sa 

1|—|—]6le, : neguțătorii cu prăvălie, acela” care “vinde n 
. 6le, străchini Şi. alte assemenea obiecte în 
; - piețe publice. - , d 5 

1|—|—|. :—  Idem în alte locuri: cu prăvălie, îi: 6 
1 Optică,: vîndători de ochiane,: ochelari, binogle, ba- II 

! - rometre şi instrumente de ştiinţă. - d 4 
1|—— Ornamente, de ipsos, de peri, pentru architecturi a: 

| = fabricanți, . .-. . Ta 4; 
1|=—|— Orologiii, (veci: ceasornicarii): . Dă 3,5, 6 
1|—|-—|Ose, : - lucrătorii (vedi Strunigarii, 4,6 
1|—|— Otel, + "mart, mobilatii Pentru” pastagei, “având şi A 
Îi d =: 

1|—|—[ldem,: mal mică idem. a | 8! 
1 [= 000 fără Dinti e e a, 5! 
1 |- Oţetă, -fabricanti.: : | 5. 

! , P . - ţ 

— = Piicură; “esploatator, cite Iei 20 de puț: i. —i 
1 Pac, văpsite, neguțătorii - : DR 5 - 
1 Pâine, ' neguţător ' vindindi cu: deciudlă ze > tarabe 

“sait în magherniţe. . . 8: 
1|—|— Pălării, neguţătorii şi fabricantă vinţind. si artico- ' 

“le de toaletă. „ 2 - 
1|—l— Tema neguțători. . . : 3 
1|—|—] — reparatori, cu: prăvălie. ! . “6. 
1 |—|-| Panglice, (cordele) negucătoră (vedi ceprăsarii). 3, 5;6 
1|-—|—]Panere,: (coşuri), fabricantii și vingători care vin-| - --: 

de assemenea obiecte, precum "şi albii'de| . 
“spălatii rufe, doniți şi altele ete. | “6: 

1|- „:—  : Comertiantă vindindi numai - assemen€ 0- 
- biecte. 6 

ll Pantofarit, (vedi” cismarii). -. o „h 4, 
1|—|-—|Papugii, maestru, şi nepațători cu prăvălie, „6 
1 |—!—| Parfumuri, neguțător cu prăvălie, avind și alte arti-l - -- 

cole corente. . 3 
1 |—|—|Pări, -de cală sai de porci negţitri cu ri- | 
o "dicata, . , DER 3i 
1 |=— -Jdem idem în părți. A 9- 
1|—|— Psstrară, neguțătorii (celii „ce Vinde pase de] -: 

î colivil sai cuşte). - . . . 6-- 
1 |=—(-—|Passări de mâncare aizuțatorii, | "6:
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"Tabloulă pi: 
din dă, 

“care: face „A... 
parte, 8 A 

A.|B.|C. pi 

„ 1-|-—|Pasmantarie (vegi ceprăsară). „+... + 0356 
1|—!—[Pecetari cu. prăvălie. (vei. săpătoră)... . 6 
1|—|-—[Pensule tabricantii şi neguțătoră... ... .. îuneaeeeseaea 6 
1|-—|—/Pepinieră, grădinari. cu scâlă de poini și flori (vedi] : -. 

forari)... i in eee ee sanaennennteeeeneneneisel d 5 
1 |—|—[Perier, fabricantă şi. neguțătoră cu prăvălie. 6. 

1l—l— Peseuire, arendatorii de eleștae (dupe arendă). . — n 
1 |—|--[Peşte prâspătii şi' săratii, neguțătoră cu privălie o 
al în amănuntii dnaaai une oa ne nenea 5 
1|—|—fPietre, de mră, fabricantii și neguţătorii... ..... 6; 
1|—(--] Idem “pentru construcţii (didirt) cioplitori......+.. 6; 

1|—l—|_ — de morminte idem......... anno ee nanenanee 6 
1 ||| Pianură, (clavire) fabricantii,. .: cmc ese, a 6 e 
41| — închirietoră eee nneeieeaa 1 
1|-—|—|Piei streine, neguțători . . ... „37 
1 Piei din iară neguțătorit , 5 
1|—|— —  Văpsitori,. „6 
1|—[—]__—  Ducrătoră (regi tabacii) | 5,7 
1|-—|—|Piepteni, fabricanti: și neguțitoră cu prăvălie... 6 

—:1l— Poduri, concesionarii de a lua o plată 6re-care pen- e 
y Ți-.: “tru: unii “podii construitii peste unii râi sati a 

j „gânlă, daca este pe drunii. de poştă, pl | 
|... : teşte în "proporţie -cu clasa 5-a lei,50.. — 

— |-1|—|- —. Idem peste girle sai râuri unde nu esisti 
E „„„poste lei, 40. Aaa = 

—|—l —. pe vase statornice, “antreprenorii, “auot lei N 
„lili de fie-care mie de lei asupra arengi..... „i 
1 |—-|-_[Poleitori pe lemne sai metali . , Tu 
1|—|—|Pâme și flori, neguțătorii cu prăvălie (vea forărie). 6 
1 — streine neguțătorii, (portocale; lămii, rodii 

. „Şi altele) eee d D- 
1 |—|-—| Pompe funebre (antreprenorii). i . 5 

=- |-1j—[ Por, neguţătorii (veci vite)... ee er 
1 | Portretarăi, fotografi sali Dagaerotipit” | „5 

—|—! 1jPorţelanii, fabrică, dupe „mijlâcele de producere, IE 
| „30 lei de fie-care cuptoriă, pină la maxi]. 

|... : mum de 150 let , . ..s..-, al e 
1|—|—] —  neguţătorii (veci farfurii) | 2. 5 
1 |—— Postavuri, Sai alte stofe fabricant, o tacsă de cla- | 

i[ sa? şi: — 
—|—a] — “mat mult duci lei de fic-care răsboiti (stativ). — 
1j=i= —. eguțătorii cu ridicata, şi. în mănuntii -., “1 2
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—"" neguțătorii cui amănunt i, 
Poștii, întieprindătorii de drumu mari . . . 
— dem mat scurte . '.--: e 

Potcovarii, care se ocupă și cu vindecarea vitelorii . 

Potcovar simplu . „. 
Povarnă, (velniță) fabrică care  destil6s i grânele sai 
1" rădele: prefăcându-le în rachiit :saii'în li- 

- quide unturâse -câte lei-10 pentru. o capa- 
citate lucrătâre, de 100 oca; i... iii, 
sunt apărate de patentă' casanele proprie- 

„„tarilorii şi ale: țăranilorii care fabricesă 
''provisoriii şi se “supun la plată, numai acele 

„care luerâsă permanent și ai unii caragter 
i“? de fabrică: de speculație... o, ii, 
Puşcasit iii, reparatori: cu prăvălie. Da 
Pufari, (fintinarii): mâestru care face puțuri sai cu- 
ti “Tăță şi slecşte . .+--. , 

Pingă, "neguțătorii, “celui! că aduce din streinătate, 
| “ȘI vinde olandă, lino; madipolon, americă, 
Sir altele cu toptanu,; şi cu amănuntu'.: - 
= neguţătorii, celu ce vinde cu. ridicata şi cu 

amănun iu, pîndaturi arâse, "precum ameri- 
că, pînqă de braşovi, și altele asemenea 

fabricantii cu unii r&sboiii (stativi) , 
“ fabricant 'cu mai multe” resboe o tacsă fic- 

  

| părând de la cei de mai sus... . . 
Plăciitauă, cu prăvălie (vedi simigiii,: covrigar).:, 

tapițeri - . 
Plasă, pentru prinsi Deşte” năvăde Tabicantii ..,-. 
Plumbi, neguțător cu ridicata și în părți... 
„ii: - fabricant și neguțătoră, cel ce târnă țeve 
simi Pi de plumbi, şi alte ' asemenea obiecte şi u- 
RR 

  

"Deltei e meat eeaeeci omeeeeeneaeaeee 
Prafii, de arme: DEgUțăitOrii i ne e enenone pecete sine zanea 
Prăjituri de 'cofetărie, . lucrătorii cu prăvălie _(vedi 
i 2 2 Avcofetarii) clasa 9, 4 şi'6: 

articole, aducindule din streinătate . . NR 

să de, clasa 6 și mal. multii G lei de fie-| : 
„cale "TESDoiit, ici) 

: negoțătorii” de pindeturi i în mici cătimi cum- 

    -] Precupeţii, cu “prăvălie - în pieţe publice, vtngindi 

I
P
 

Plăpumarii, (mindigiti) simplu. care nu, face și pe A 
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“Tabloulii : 
din gi 

care face m, 
„parte, - '& 

A.IB.|0 În 

| „totii felulu de.legume uscate, cum fasole] . . 
E madăre, porumb (păpuşoiii) şi alte asemenea | 5, 

i-l] — cu prăvălie i în mahalale . . 7 

E. i : i 

i Rochii Sai spirtă, nezațător cu ridicata şi în mă : 
| eo e nuntii, i . 2 

= Rachită, fabricant (red povarnă, velniţă) | i 
1|—|—|- —  neguțătorii în mănunt,. ...... 4 
I|—l--|:—: în miăă cătățimi: -6 
1|--|—| Răsucitor de: mătase, cu fabrică şi irigimgiu 5 
1|——:-—,, Singurii cu. prăvălie . 7 
1|—|—| Rogojini, neguțător cu prăvălie, celă ce vinde atit] 

, „ Ioeolin cît și alte obiecte de lemn pen- : 
„tru slujba casi, cum albii de spălatii, me-] _. : 

„|... se de lemn, găvane, doniţi (cofe ete) . 6. 
1 -l Romii, neguţătorii cu ridicata . NE 3, 
'1|—i—|Rotar, maestru cu.prăvălie sai lucrător. 6 
1|—|—| Rufe, ... ; (pîngărie), neguțitor celi :ce vinde, cămășii- 
| “ismene, ciorapi (colţunt) și alte asemeneaţ  : 

„un obiecte de rufărie... .. . „5 

ÎI II s. 

1 |—|= sibi, “ neguțătorii de diferite articole ostășești și 
galanterie, sai felurite. arme de vinătâre| 4 

1|—|— Saline, antreprenorii de esplâtaţie saii esportație] 
[i - (dupe arendă saii prețulă anual ali pose- : 

1 — siei). — 
1 Samsar, (telal) între megițitoni și banchea . 5. 
1 i—. de cereale - -, . ei 8: 
1 —| „— . între particolari și. comercianți. . : , 5 
L1|—|-—| Săpător în peatră și metaluri.. „6; 
1|—|—| Săpunuri, fabricant . 4 
1 » idem: “Și luminări de seii, “neguțător- cu antăciint. 5, 

“Și lumînări de „stearin, aduse din streină- 
e „tate, neguțător cu ridicata, Şi cu amănunt. 2 
1|—|-—] Seuri, cervișiuri, neguțători ... . 3: 
1|—— Sidicar, (Saidacar), cu prăvălie, cusătorii de: “fr pe E 

„„„„ stofe, catifea ete., aducind și obiecte mi- 
ninti “litărescă, din streiniitate, „eee peecepaerenernee „4
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Ta bloală i 
din ris 

care face ca 
__parte. : 3 

AJB.|C. pi 

1. lucrând. cu. prăvălie; fără a aduce articole Ei 
! | “din streinătate .. 5. 

1 |—(— Simişit, (covrigar) fabricant. şi . “indătorii cu pră- 
; ;-- vălie în ulițele cele mai însemnate ale 0-].. . :. 

„| Ța PAȘULUi sait. "piețe publice. ;.... 4 
1|=|-—|__—.... idemreu prăvălie prin mahalale s. - i 
1 Site. : neguțător., . <a t p -6i 
1|—|—|Sirmă, fabricant... e maneaaease aaeneerieiaaae- Ti 
1|—|—|Sobe,.. (vedi semineurt),.... ceace eeeeeeeeeceeneeeeseeese 7 6! 

—| 1|—| Surecciii, (Vei vite). cecene eeenaeaaeaeeeaneeeeeal zi 
lil Scânduri. și alte lemne. (vedi crezi. „asamese 3 
“1|—l—|Seârţe, neguțător.. ceea nene acoeneeneenasea dee -8: 
1|—|—|Scrobială, -(erohmală) tabricanti,.. saeeea ia „ss = 6 - 
1 |—|— Sculpturi, neguțătorii. „seen eine eetaae einen senenseaee 6 
1|—|—|Slănină şi unturi, neguțător.... anu eeataenanateea] 6! 
1|—|—]Smălțuitor, maestru... eee nica eee aesea a. 5 
1|—|— Spălător saii spălătoresa, c care "spală aude prin ad- 

jutorul a mai multorii: femei....... me 8 
1 || -— de palăril de paie saii de dantele... 8. 
1|—|—! Spălătorie, stabiliment de spălătorie... ace eee] -- 3) 

—|—] 1] Spectaciu, (teatru) . director, luînd. acupriţi antre- i 
„1+ prisa de actori . de operă, drama, comedii]. , 

j „i gimastlee, cu sai fără cai, antreprenorii ! 
" de distracții. publice; se. taesâsă cu a 10 

i parte din chiria ocalului în care: se daii re- 
| „i, “presentaţiile; şi chiar „când localul s'ar con- 

„ cede gratis... tener ene acnee eaaeeeeei p.-—: 
1i—[--|Spirtă, sa. rachiă, „CU ridicata și în, mănuntă ne- 
II ai guțătorii.. e cm eneeananaeee ince ceeeeeniee - 2: 
1227 numar în amănunt... 4 
1|—|—| Spiţerii cu prăvălie, aducind. articole de lucs și ze- i 

ae. „.dicamente. preparate în streinătate..........] - 3 
1] =" idem vindind medicamente: preparate. aică ij 

: a ÎN (ATĂ ien eeae 4 
L Sticlar, acela care vinde. geamii şi. obiecte “de” ti- a 

“nichea::neguțător: cu: prăvalie Greg tini- ea 
i „| * Chegiii) cecene eee eeeenenaeseeaeaanea tai 6: 

1-—[-—| Stofe, . de mătase, de; 'Dumbacii. de aţă, si. oră ce E 
. “alte asemenea, articole vengendii cu ridica- ai 

, ta (toptangiii lipscan)... mei ona n sare eeeeaee l- 
1 |—_> „idem vândând în: mică cătățimi ș și în mănunt...|. - 21 
l:|— = “z.nidem, Dumal. În, ATOÂĂNUntesaeeuae issue eeananaas i. 3
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11|. idem neînsemnate; see eee enenenieseaeaf 4 
1j—|—|Strungar cu prăvălie, vindind articole lucrate de! : 

- dinsul și streine... ...m cn eece eeeeceee eee dee 
1|—j-—] — cu prăvălie lucrînd fără a avea articole din 

N IE streinătate -.. nenea naeaeeeeze 
14—l— Şalsiii, cel ce drege şi spală șaluri...eee ceea . 
1 alvaragiii, maestru și neguțători ...... ceace. saaee 
1 Şelarii,. maestru. şi .vîngătorii.........., e enaeeeaaaanase 
1 
1 

PR
 

  

oz DEBUȚĂLOTĂ, aceea ine ee eoeee nenea aeeene ace 
—|—]Șemineuri, cellii cc. lucrâsă . sobe: de ferii,: maşine 
d. îm de. Ducătărie ct. anna cena 

1 —| Şepci, .. fabricant. și comercianti cu prăvălie... 
—|—|-jȘiossele, antreprenor (veţi lucrări publice) cl. 4 
e. mai mult 10 pr. de fie-care mie.......,... 

1| Șuncarii,. cellii ce se neguțătoresce cu șunci, cărnaţi]- --- 
TI... „+. „ȘI. alte asemenea -meselicuri........ nun snaee 

—|—| Tabaci, cel. ce luer6să piei avândii şi călfi,..... ee, 
"— ': idem cel ce lucrâsă singurii... ce ceeeee 

—|—] Tablouri: vechi. saii moderne, neguțător cu prăvălie 
—|—] Tâmplarii,: (stoler) antreprenor, celli ce ia în total 

ip 4 î*+ "lucrarea de tâmplărie a unei Qidiri......... 
I|--|—[::—.. --industriași cu prăvălie, lucrind comande 

„| * -_+ de tămolărie şi mobile (avînd'și călfi,).... 
„| —[.-—---- idem lucrăndi -mărunțişuri de timplărie... 
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„. side sai... oceane eooeanenoneneeaaneneateeea vc... 
—|-[..—.... idem. luerînd. singurii cu prăvălie... 

—| Tapeturi: de hărtie,. neguțător avînd și alte obiecte. 
—|— Tapiţerie, maestru, acella care numai îmbracă mo- 
eee DIE ee ie nenea nada iata 

—|—] idem” neguțător de mobile aduse din streinătate| 
—|—[..—.. idem; mobile -fabricațe în țâră „eee : 
—|—] Tapiţerii, neguțător de mobile: vechi nea 1 mea 

Teatrul directorii (veţi spectacu) . i, . . .. 
—|—|Tellali, . neguţător.cu. prăvălie. . .. eee 
—|—[_—:. vîndind haine vechi: : ee 

-| Teleleică. care vinde toti felulii vechituri și mă-l 
Pe. TUDȘUI 2. 

1 |--|-—] Tinichegiii, care lucrâsă obiecte de tinichea, negu- 
îs e. țător.cu prăvălie, vindind şi: gemuri .. 
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- Trăistarii i, maestru 

_
.
—
_
—
_
—
 

| | 

Tipografie, stabiliment « cu „mașină, Sau mat multe 
Eseuri e, 

"numai cu unii teascu, ti 
Tolbaşiii, (vedi. ambulantii). 
'Toptangiii, “(a vedea specialitatea profesiunilor): + Torcător de lînă sati bumbacii, cu fabrică, 
Tulumbagiii, fabricant, de - tulumbe și Stropitori. Tutunii,; "megaţitor cu' ridicata. : 
idem. cu ridicata şi în mânuntii, precum şi alte 

articole, țigarete, tabacheri și altele. . "— care vinde cu: bocceoa, ete... 
Tutun, vândândii -cu balanţa în măr unțâoa. ” 

   

o.voneetenoorrocecese nete oneeaoenoasonsai Udatul, de. uliţă. mică... „i 
Uleiii, “olită fabricantiă .....: nea o... — : -vindlătoriă ea: mărunț&oa.. pane neaee ie anca Uinbrele, (cortele) fabricantii - şi secuilor nana Unti,, "neguțătorii cu ridicata 

idem cu amănunt, 
-- de lemni vindători cu “ridicata. 

„o mgătora e cu „amiănuntu, 

  

p..c.csoesecesesovasas 
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Transporturi, antreprenorii în câtății mari cu mai “multe trăsuri... ei einenncenaneael Trăsuri, antreprenor, acella care achizi mai 
---multe. trăssuri,; ce are pentru speculă...... item comerciantii aducînd trăssuri din streinătate fabricant. cu prăvălie, adducînd şi din strei- . :»"Dătate (roșei).... nana ieeeee ancoeaea 
"fabricant cu prăvălie, Tucă” porunceli 

droșal, căruțe etc, fără să aducă: din streinătete... —.----fabricantiă - veparatorii,.. stae seaniueeaie doo ueuenese Prestii neguţătorii.. aaa, aieoo se enuae one zaa Țesătorii, -maestru aa nadaze ie Țiglă, sai olane briza ș sai i nozuţitoră. an. 

Udatul, ulițeloră,. antreprenorii însărcinată cu ul. Răi “ datul mai multorii ulițe.. ceia i naeesaab — : de'mat puţine ulițe, sati de “aliţă mare ori piață... 
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„Tabioaliă ş . pi 
din s care. face A. 

__Parte. , 3 : 

A.|1B.|0 - pi 

tsi tur AER Ai [ 4 

1|—|-—|Vînaturi, neguțătorii.........+ nea e ae enaeaonanoasee "8: 
1|—|—] Văpsele, neguțător (vegi droguist). cecenii 2: 
1|—|—] Văpsitorii cu uleiă, sai cu apă (vedi zugravii).....] 4,5, 6. 
1|—|—[ Varii, neguțătorii vărar și cărămidar, celă ce vinde] : ; 

"| | aceste articole... eee eeeeeeecee tea 6 
— || 1] — fabricant cite lei 10 de fie-care cuptor, sej - 

1, „Xa tacsa, după, Număruli de mijlocii alii 
p „ „cuptorelor „cu , care se slujaşte obișnuitii, 

EI Ea „dară 'nu.pentru fie-care ardere de cuptor] — 
1|—|—[Vase de bucătărie, (vegi 6le)......me eee eee 5,6: 
1|—|—[Vată, fabricantii, și neguțătoră, ceeace aceea | 7 
1|—|—] Vinuri streine cu ridicata, ceea noa eaoeeee ame 27 
1|—|—[...2—.... Indigene care cumpără mat multe buţi, și] 

le speculâsă vinţlind cu butia sai mai multe] 4 ; 
1 |- — „cu butelca sai butoiaşiii,. eee eee A CR 

— | 1|—[ Vite, .Boi, cai, vaci, porci. ect. neguţători vindindul - .. 
„4. Pe picere,, cireză. mari, câte, lei 200 ori 

e „Care ar fi POpulația.... nene neeeeneeeae sa — 
—| 1—[ — dem în mici turme,.idem lei. 100........... — 
—]:1|—[.. =: „celă ce le îngrașă ca să vină cu perechea] : 
li „3 IE 1el DO. neam ee aneaeanoae sp — 
—|—| i[Viterinară, doctor profesie liberă, (a decea parte| — 

„din chiria localului)... eee eee eeneeeasae —. 

1 .- Ze : 

1|—|—[Zăbrele de feri, de sărmă, gvatare, fabricanți cu] . 
i DTĂVĂN e a e eee eeae ese sala civeeeeceseaae DB. 

— | 1|—j Zalchana, întreprindătorii, lângă orașe de căipeteniei 
“e cum București, ași, Galaţi, Ismail Boto- 

, „„ Șani Craiova, Brăila, Ploeşti, Giurgiu, tacsă 
o ficsă lei 200... cea banaeeeee ce nonee tao it 

— |;.1|—[„ — _Idem pe lingă cele alte orașe capitale lej'150| .— : 
1|—|—Zarafi, cu contuari, avindu operații numa! în țarră| . 3 - 
1|—|-—]__— ambulant schimbători de moneţi, pe. ulițe] 7: 
1|—j—]Zidarii, (pietrari) cu dioa lucrindii singură,........ 8: 
1|—|—[Zidiri, întrepringătoriă: de mari didirlea... ei aaa 3 
1|—|—]_ — dem de mai Mică Qidiri ceea eeneeeee 5, 
1|—|—] Zugravii de salâne, camere, și imitație de lemniă...] - 4 : 
1 [—|-—[..:ddem de pereţi și tavanuri. ordinare... „cena: 6
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" ghernițe (barace) saă tarabe statornice. * : 

Ar, 9 din 
„lege, 

van 8 

„1 Atr, 2 

5 
— de trăsuri. eee ceea eee ete sesenee 6 
— de differite lemnării........,.s.., . dna 6 
— de tablouri şi portreturi (apărat în calitate 

„de: artistii), einen eea namneoseaeee = 

"—: . mesterii de biserici, ieâne şi stofe..: 

4 . 

1 

REGULAMENT 
Pentru aplicarea legei' Patentelor asupra Com- 

mercianţilor ambulanți. ?) - 

CAPITUL 1. 

Îndatoririle- şi drepturile  Comercianţilor” Ambulanţ. 

“Art. 2. Comereianţi. ambulanți, se numesci toți a- 
“ceia cari vând 'osebite lucruri, umblăndi pe ulițe, prin 
pieţe, prin bilciuri (iarmarâce); purtănd mărfurile lorit 

- pe spate, pe braţe, în table (cutii), în doniţi (cote), în 
căruțe, etc, fără a ține magasii, prăvăli! (dughene), ma: * 

Art. 3. Sunt supuşi la plata, patentei de Ambulant, 
şi nu 'vor putea fi îngăduiți a esersa asemenea - îvtre-! 
prinderi, fără a poseda cuvenita patentă: -: . 

 1-iă. Persnele (bărbați saii femei) care vinii vremel- 

2-lea. Persânele acelea, care, fiindii aședate în Țeră, 
întreprind comerciul lori, umblind pe uliţe: în același 
modit prevădut la Art. 2. . | i 

Art. 4. Clasificarea și tacsarea -pantabililor ambu- 
lanți se face: | E 

sate la lege, a 
„2-lea. Dupe catigoria numerului populaţiunei din 
care face parte localitatea, în: care ambulantul întreprin- 
de saii voesce a esercita comerciul s&i. : :: 

1) Sancționată prin decretulii cu Nr. 407 din anul 1963. 

nicesce din străinătate cu mărfuri, ca să le desfacă în Ţ6ră 
„cu măruntul saii cu ridicata, în chipul arătat la Art. 2 
“de mal sus. 

„-li. Dupe tarifele și «tablourile de profesiuni anec- _-
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Art, 5 din 

Art, 
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„Ant. 5. Ambulanţii cari vor voi a desface mărfurile, lor în diferite Părți ale erei, iar nu întrun loci ficsă, se vor tacsa dupe tarifa de mijlocii a populațiunei, de la 20 mii, pînă la 5 mii suflete. a „ Aceia cari vor fi luat de la Biurourile Vamale o. "patentă de ambulant, pentru o localitate cu Dopulaţiunea.: "de un, grad: mal: micii, de: cât; termenul de mijlocii ar&- „tat mai sus,'și se vor” dovedi esercitând comerciii într'o $ 
“localitate a cărei populăţiiiie 'ar trece peste gradul cla- « $ - „ Siticaţiuner la! care ai fost, așegaţi, se vor îndătora a-și preschimba 'patenta la Agenţii Fiscalt din acea localitate, “și predând" pe 'coa inferioră, vor plăti restul tacsei ce se "Ya mal cuveni pînă la suma cu care sunt tacsaţi ambu- lanții de asemenea mărfuri din acea localitate; iar când - YOF poseda patentă dupe clasificația prevădută la Art, 4 nu vor mal fi. supuși 'laacâstă măsură. Asemenea se va urma și pentru ambulanți statorniciți în “Ţ6ră, . 

Art, 6. Ambulanţii cari vor importa sait vor pose- da ma! multe. feluri de mărfuri, se vor tacsa dupe ca- tegoria comerciului de felul căruia. va, avea mărfuri de mai nare valore. ..... 
Art. 7. 'Tacsa patentei pentru ambulanți, care pârtă “mărfurile lor pe'spate, “pe braţe, în: tolbe, în doni țe, pre- 

Tabl. do pro- | 
fose lit A. 

item. lit. B,. 

pe 

[A 

ps 

Art, 4, 

Art 1, 

Art 3, 

cum sunt: bocceugii, tolbașii, colportorii, mamularii, ete. este pe jumătate : din: dreptul ficsii al patenter la care Sunt așerlați  comerciații cari vind asemenea :articole în prăvălii (dughene). .. ;, cl _ » “Ambulanţii cari vend miărturile lor în ciiruțe, cu duoi Saii mai mulți cai, sunt. supuşi la, întrega tocsă hotărită pentru comerciul din care facă parte mărfurile lor,” „a + Acela cari vândă mărfurile în: două sai mai multe căruțe, sunt Supuși; la un drepti fiesit „de lei 200 pe 
ADU eu PRI e „Art. 8. Comerciurile care nu vor'fi denumite în ta- * bloutile de profesiuni, se clasifică Şi se tacsâlă dupe a- valogia - altor asemenea: comerciuri, ea "Art. 9. Gradele de clasificațiund în care întră fic- care oraşii, târgi sai, comună, se ficsedă dupe “tablele :celui din urmă receusiment, conformii. cu tabloul aci. a- 
necsat it ii Art. 10.. Ambulanţii, peutru considerația nestatorni- cirei comerciului lor, sunt datori, a respunde -tacsa pa- „tentei înainte de la inceputul „trimestrului în care vor esercita comerciii, saii vor importa mărfuri, pin€ la fine- “le anului, adică: 

„Acei cari vor întreprinde comerciii:de ambulant, sai vor importa: mărfni, cu scopii, de a le vinde, în. condi- 
DI TE N N a ai
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Art, 17 din 
lege, 

Art 2 Mabl 
de profu. 

LA. | 

„ție de ambulanți în lunile Ianuarie, Fevruarie și Martie, 
„vor plăti tacsa pe anul întregii. ea 
„.." Acei cari vor începe: întreprinderea comerciului lor, 
în lunile. Aprilie, Mai și Iunie, vor plăti. tacsa pe tray 

- “trimestre. . NE a | a 
Acei cari vor incepe în lunile Iulie, Augustii sai Sep- 

temvric, vor plăti pe două trimestre, Și 
Acei cari vor, începe comerciul, . sai vor importa 

mărfuri în lunile Octomvrie, Noemvrie sati Dechemvrie, 
„vor plăti tacsa pe un trimestru. ÎL « 

„Ant, :11. Patentele ambulanţilor, ca: și ale celor lalţi 
comercianți, sunt valabile numai pină la finele anului în 
care sc vor libera. a 

> “Art, 12. Ambulanţii aședați în eră, cari vor în- 
ceta din comerciul “lor, saii străinii cari se vor întâree 
peste graniți, dupe desfacerea mărfurilor lor, mal nainte 

„de finele anului, pentru care ati plătit taesa patentei, nu 
„vor mai putea cere a li se înapoia tacsa pe trimestrele 
ce vor mai remânca pînă la finele anului; vor'avea însă 
drept a reîncepe comerciul lor, saii a importa din nuoii 
în cursulii acelorii trimestre, ori-ce alte măriuri, fără a 
mai preschimba patenta luată .în acel anii. | a 

| Asemenea nu vor fi indatorați a-și, preschimba pa- 
tentele, ambulanții care "și vor aședa comerciul lor în 
magadit, prăvălii, maghemiţe sai: barace, ori tarabe, tim- 
purarii (pînă la un trimestru); iar acei cari “Şi vor a- 
ședla întreprinderea, comerciului lor în magadii sait pră- 
vălii statornice, şi vor esercita comereiii mai mult de un 

„trimestru, vor fi dato:i a laa pateută ca şi cel lalți co- 

Art. 2 din 
Reg. servici- . 
ului de con- 

statare, 

mercianţi statorniciţi în eră, plătind taesa întrâgă du- 
“pe clasa, ficsată pentru comerciul lor, Da 

„La asemenea căsuri, ambulanți slatorniciţi vor plă- “ 
;ti numai” restul tacsei, pini la suma: întregă a, clasei la 
care se Yor. aşeda, prediud tot' odatii și patenta de am- 
bulant, dupe care are a se calcula suma cu care s'a scă- | 

“dut pentru acea pateută. | ! 
Art, 13. Orl-ce ambulantii, străinii sai pământeni, 

" așşedat-în Țâră, sait venit timpurarii din străinătate, în- 

“Act 158.4. 
„ „din lege. 

dată ce va lua patenta cuvenită în condiţiile mai sus a- 
„_râtate,. de la Biurourle Vamale de importaţic, (acei cari 

vinii din străinătate) saii de la Agenţii Fiscali din in- 
teriorul trei (acei cari suntă domiciliați în 'Țeră), do- 
vindescă dreptul de a esercita liberii comereiulii lor, iu 

“chipul prevădut la Art, 2 de ma sus. 
„Art 14. Acel cari se vorii dovedi că esercită co- 
„merci de ambulant, fără a poseba patenta curinită, pre= 
cum și acel cari se vor servi cu patentele altora, tor 

4



— 59% —. 

fi supuși a plăti dreptă 'amendă (strat) -tacsa îndoită „pentru tot timpul câtă ati păgubitii pe Fisci. . . Si „în Ac6stă îndoită, taesă, nu:va trece preste tacsa în- 0 doită pe un anii, e tii IE ! „Art. 15. Ambulantul care va fi perdutii patenta sa, 
va putea reclama alta duplicată de la Agenţii Fiscali, 

„de lă care a luat cea dintâi patentă, fără a mai plăti pentru dînsa vr'ună -fel de tacsă, 
e „La casă însă de'a se “dovedi, că-a făcut cu cea Ar 19 din 1-iă patentă yr'o; întrebuințare păgubitâre Fiscului, va f „2 Supusi la o amendă de la 100—500 lei, o 

Scutirile acordate, Ambulanților. 

“Art. 16. Sunti apărați de tacsa patentei de am- 
- bulantii: a e | 

"+ 1-iil. Pers6nele private; care vor importa articole de manufacturi saii de consumație, pentru trebuinţele 
- casei lor, i. ai Si 

2-lea. Toţi ambulanţii care faci comereiulii lor, i * umblindă prin locuri publice, și private, vângdind pe ta- As. 78 5: ve saii în coșuri, oră în doniţe, deosebite lucruri mărun- „te de consumaţie și de hrană, fără prăvălie, magberniță, 
baracă 'saă tarabă statornică, a 

| 3-lea. Cărpacii, sacagii, spoitorii, lăcătușii ambulanți. îi 4-lea, Persânele străine care vor importa mărfari e “pe S6Ma Vre unor comercianți aşedați în eră. - 
Art. 17. Ambulanţii străini card pînă la punerea, în lucrare a acestui Reglement, vor fi luat patentă de la Biurourile Vamale de importaţe dupe disposițiunile Reglementului pină “acum în vigâre, „Şi vor fi depusă tacsa în consignație pînă la finele anului curent, vor fi-scutiți. de a lua o nouă patentă pînă la începutul anului 1864; nu vor avea însă drept a cer6 inapoerea' consignației, la casti d'a voi 'să se întorcă peste graniță, de Gre ce li se acordă facultatea, „da mai importa mărfui pînă la finele anului, tot în puterea pa- tentelor ce posedă. e 

„3 Art. 18, Importătorii preveduți la $ 4 de sub Art. 16 de mai. Sus, ca sa fie scutiți de dreptul patentei; vor - trebui a înfaţișa la Biurourile Vamale, facture saii bilete de la casele de comertiii din streinătate, pe numele. persânelor în comptul cărora se importă a- cele mărfuri, și tot de odată a face o înscrisă declarație prin care vor arăta: ' e 
+ Feliul, valOrea şi cătimea mărfei ce iîmportă. Pi "Numirea casei de comerciii de la care provinii.acele mărfuri. 
Numele şi “locuinţa comerciantului “pentru. care se importedă, angajându-se, cala casii dea se dovedi, că acele mărfuri le-a v&n- dut pe compta; lor, săi fie supuși la plata știafului prevădut la Art, 18, $ 4 din legea patenteior. - 

ă 
!
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CAPITUL Di 

 Îndatoririle Biurourilor -Vamali. , "i 

Art. 19: Şefii Biuorurilor. Vamal, de odată cu priimirea drep- 
tului de importaţie, vor impune ambulanţilor patenta cuvenită, și 

vor. împlini tacsa ficsată prin tarife, dupe clasa la care este aședat 

fie-care felii de comerciii, prin tablourile nominale de profesiuni, 
aneesate la legea patentelor, (dacă. acei ambulanți care nu -vor'fi 

posedind de mai înainte patenta Guvernului din anul în care se vă 
face importația). E o E 

Art. 20. Patentele ce se vor libera ambulanţilorii, or trebui 

a se tăia dintrun registru cu matcă, No. 7 bis, dupe ce -se vor 

complini mai întâiii matcele şi patentele cu -tâte' deslușirile nece- 
sarii, pe la locurile ce sunt lăsate deschise, şi dupe ce se vor sub- 

serie şi sigila cu pecetia Biuroului. - -. Sa 
Art 21. Banii ce se vor împlini din tacsele patentelor de am- 

- bulanţi,-se .vor trece îndată cu deslușirile necesari), în Registrul 
No. 8, destinat anume pentru assemenea opezaţiuni. | 

"Art. 29. A doua di dupe espirarea fie-căruia ! trimestru, Șefii 
Biurourilor Vamal, sunt datori a: trimite la Prefectura districtului 

local un tabloii No. S bis, copiat întocmai dupe Registrul No. 8 bis, 
pentru tote patentele şi tacsele împlinite: de la ambulanți, în cursul 
trimestiului ce a trecut, și tot de odată vor înaintea la Casierul 
generâl alii districtului, tote sumele banilor, adunate în acel trime- 
stru din patentele .ambulanţilor, sub luare de recipise, care se vor: 
trimete la Ministeriul Finacelor, Direcţiunea - Comptabilități, spre a 
servi de bază la controlarea compturilor Casierului. a 

_“Axt. 23, Declaraţiile ambulanţilor de care se vorbesce la Art. 

:18, se vor. trimite cu I-ia: espediție de către Șefiii Biurourilor Va- 
mali la Prefecturile districtelor, sati la Sub-Prefecturile -oc6lelor ; 
unde locuescii pers6nele pre numele cărora saii importat mărfuri, 

“spre a se face cu dinsele urmarea prescrisă-la Art :37 și 45 de 
maj jos.: | N | Ş pi E a mi 

"La easit cînd vre una din declarațiunile mat: sus citate, se 
“va întârce la Biurourile Vamale, însoțite. de proces-verbalii; prin 
care să se constate că sub-scritoriul acei declarații a fraudat Fis- - 
cul; atunci Şefii Biurourilor Vamali, vor avea îngrijire ca ori cînd 
va trece pre acolo acel ambulant, să] supue pentru frauda urmată, 
a lua cuvenita patentă și a plăti tacsa întregă, dupe clasa la care 
merită a fi aşedat,-pentru tot timpul câtii a păgubit pe Fiscii; fă- 
când despre acâsta, cuvenita menţiune chiar în josul patentei, ca să 
se potă cunâsce. de ori cine, temeiurile dupe care s'a îndatorat la 
asemenea plată. SR „ 

Art. 24. Cind xre 'unul din ambulanți va fi perdut- patenta 
sa, şi va cere de la Biuroul Vamalii pe undea importatii mărfurile 
sale, ai libera o altă patentă . duplicată, Șefii Biurourilor Vamal 
sunt datori a-le libera o: asemenea ' patentă, tot. din Registrul -cu
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matca, fără a, lua vre o plată pentru acâsta. Numirul ce se va de 
acestei patente, va fi tot acela ce a purtati patenta perdută, și în 
titlu se va scrie cuvântul -„duplicată.“ - Acest cuvânt se va serie 
în matcă, atit în titlu, cit și în locul destinat pentru înscrierea ba- 
niler tacsei.; 
At, 95. Șefii Biurourilor Vamal, descoperindi ver uni am-. 

bulantii servindu-se cu patenta străină, sunt datori a popri la sinele 
acea patentă, și a le impune o ; nouă patentă, tăiată din Regis- 

“trul No. 7 bis, cu tacsa îndoită, dupe clasa la care va merita să fie 
așegat, implinind banii pentru tot timpul de cînd va, constata că 
s'a servit cu patenta altuia, fără însă a, trece preste termenul pre- 
scrisii la Art. 14 de mai sus, 
„La casii de a se descoperi persâne cari aii. dat altora paten- 

tele, lorii ca să se serve cu dinsele, atunci Șefii. Vamali vori. în- 
cheiă proces-verbal de constatare, și'l vor inainta Procurorului Dis- 

„trictuale, spre a urmări aplicarea, “disposiţiunilor Art. 18 Ş2 și 3 - 
din lege... 

Art. 267 Cind se vor descoperi ambulanți streini veniţi în 
Țeră cu mărfuri, în urma punerei în lucrare a acestui Reglement, 

i vor esercita comerciit fări. a posede cuvenitele patente de la Biu- 
rourle Vamali pe unde aii intrat, atunci pre lîngă : supunerea acelor 
“ambulanți la plata tacsci îndoită, conformii Articolului 14 de: mai 
-sus, se vor îndatora și Șefii acelur Piurouri Vamall la amenda pre- 
vădută pentru funcționari la Art. 18 din lege. 

„Art, 27. Patentele ce se vor &reși în ocasiunea complinire i 
locurilor deschise, vor remănea - netăiate din Registru, fiind cu de- 
săvirșire poprit a se libera vre un asemenea act cu. răsături sai 
ştersături. 

„Ant. 28. Cind Registrul de patente No, 7 bis, se va sfirși 
mai "nainte de finele, anului, “atunci numerația cu care va începe altii 
asemenea Registru (care se va cere din vreme de la Ministeriul Fi- 
nancelor) va A cea următâre dupe Registrul terminat. 
Art, 29. Îndată dupe ecspirarea anului, Șefii Biurourilor Va: 

mali, vor înainta Registrele No. 7 bis și No. 8, la Prefectura dis- 
- trictului locali; ca. să se verifice cu tablourile "No. S bis, și de la 

Prefecturi să se înaintase la Ministeriul Financelor, 
„Ant. 30. Pentru paza cu esactitate a disposiţiunilor coprinse 

în acesti Reglement, Şefi Biurourilor “Vamali sunt și remini da- 
dreptul respungători | 

CAPITULĂ m. 

Indatorivile Stă Preţţilov de Ocâle, a le. ca sicrilor particulari, 
” „Perceptorilor și controlorilor de despărțiră. i 

. “Art, '31. - Controlorii, iar pre unde nu esistă asemenea a Agenţi 
sub-Prefecţii, sunt datori a urmări mai cu stemă prin tirgurile, pie- 
țele și bilciurile sai iarmarocele. și locurile publicee, și ori unde tor
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descoperi: comercianți: ambulanți, streini sait păminteni (bărbați sati femei), îi vor cerceta şi de nu vor fi. posedind cuvenitele: patente, : îl vor popri din comerciii, “prin adjutoriul Agenţilor, Poliţienerci (de va cera trebuința), și îi vor îndatora a lua de la. Casierul parti- . culariă de ocol, sau de la “Perceptorele Financiariit local, o .paten- tă de ambulantii de clasa la :care se va cuveni a fi aședat, dupe tablourile de profesiuni anecsate la leg și asemănat cu deslușirile pre vădute la Art. 4,5, 6, 7, S şi 9 din. acest Reglement a Art, 32. Casierii particolari de ocdle și Perceptorii de: Des- părţiri: din orașele pre unde esistă Controlori, vor libera din Ra- gistrul No. 7 bis, cuvenitele patente, dupe :bileturile de clasificare .. ce li se vor presinta de către ambulanți, de la Controlori sait Sub- -prefecți, (pre unde nu Sunt: Controlori), ori de la adjutârele lorii, păstrîndii acele bileturi dreptii acte justificative pentru . clasificarea patentabililorii. e a „o „Art. 33. Bileturile de clasificație, ce se vor libera -de Contro- lori. saii Sub-prefecți, vor avea urmitârea cuprindere: 

Bilet de Clasificaţie. 

DiumenmeonasncesCel ce s'a, găsit întreprințlind «comerciii de am- bulant cu marfă de... „„„în val6re aprocsinativă, de ler... purtindu-o în......... se...„urm6să a fi supus la patentă de clasă; . e... cu tacsa de lej......pentru. eseu «trimestre, începînd de Ja... Pînă la... pentru profesiunea de......... prevădută în tabloul litera mosaasss$i dupe tarifa fiesată pentru localităţile cu populația de...... (Semnătura). nica (data). eee nnaaaaeaaa A a Art. 34 . Cînd Sar ivi vre-o: contestaţie din partea ambulan- ților asupra clasificațiunei, Sub-prefecţii saii - Controlorii vorii avea „recurs la apreciarea Delegaţilor aleși din partea Comercianților, pen- tru: așezarea patentabililor, despre care se vorbesce la Art. -11 din - lege, sait în lipsa acestora, la duoi Comersanţi vecini; şi resulta- tul hotărirei acestora, se va lua de basi, şi se va înscrie în bile- tul de, clasificație, sub ale lor scriitură: _ 
În ori ce casii însă. Controlorii sait Sub-Prefecții,. vor căuta “a face ca patentabilii să nu fe asupriţi la clasificare. a „Art, 35. Împlinirea tacselor, liberarea patentelorii, și întrebu- ințarea Registrelor No. 7 bis, și No 8, se vor regula: întocmai du- pe disposițiunile cuprinse la Arţ 7, 5, 9, 10, 15, 19, 20, 21, 23, 28 și 29. . 
Art. 36.. Patentele liberate de Casierii particolari sau de Per- ceptorii”.de prin oraşe și tirguri, dupe bileturile de clasificaţie, da- te de Controlori Şi 'Sub-prefecți, se vor înscrie de 'către aceşti” din urmă, în Registrulii No. 8, și la finele. fie-căruia trimestru, Casierii şi Perceptorii, “pe de o parte vorii înainta: la Casieria Generală. a 

Districtului toți banii impliniți din patentele ambulanților, iar pe Malta Controlorii saii Sub-Prefecţii, vor trimite la Prefectura Dis- Y ” . 
. . 

. 
4,
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trictului un tabloii No. S bis, pentru tâte patentele liberate ambu- 
lanților în cursul trimestrului încetat. - ei 
v Art. 37. Sub-Prefecţii sau Controlorii, pe unte esistăi asemenea 

- Acenţi, priimind. d'a “dreptul de la Biurourile Vamali de importan= 
ție, sait de la Prefectura Districtului ,; “declaraţiile de care se vor- 
besce la Art. 18 și 23, sunt datori a cerceta îndată,” dacă mărfurile 
cuprinse în acele declaraţii sai priimit de către persânele pe -nu- 
mele cărora,.aii fost importate, dacă acele - pers6ne le ati cumpărat 

"da dreptul de la cei ce le'aii importată, saă de la vre o casă de 
comerciă din streinătate, și în fine dacă priimitorul. mărfurilor po- 
sedă cuvenita patentă, (de va fi comerciante). :. . i 
- La casă “când cele cuprinse în declaraţie se vor dovedi esacte,; 
Controlorii sau Sub-Prefecţii vor înapoia acele declarații la Prefec- 
tură cu raport: de resultatul descoperirel. i 

N Cind însă, declaraţiile mar fi fost adevărate. şi importatorulii 
va fi vindut el înseși acele mărfuri cu ridicata sati. cu amănuntul la 
comerciantele pe numele căruia a declarat că .le aduce, sait la alţii; 
saii cînd comerciantele care a priimit mărfurile mar poseda paten- 
ta Guvernului, Controtorii și Sub-Prefecţii se vor conforma cu dis- 
posițiile Reglementului de constatarea imposabililori în ceia ce se 
atinge de recomandarea adiogirei acelui comereiante în rolurile pa- 
tentabililor -aședați în 'Țâră, iar pentru ambulantele “amăgitorii va 
lua- măsuri 'de urmărire, și aflindul prin orașii. sait. în comuna lo- 

„cală, îl va supune la plata îndoită a dreptului patentei la care ur- 
ma a fi aședat, ca o penalitate pentru înșelăciunea ce a făcut. 

„n se. Dă casă dea nu se putea găsi acel ambulante, sub-Prefecţii și Con- * 
”. trolorii vor constata, frauda. printi”un “proces-verbal. subscris şi de 

comerciantele pe numele. căruia ă declarat că importegă marfă, şi 
împreună, cu. declarația, va înainta acel proces. verbal saii Wadrep- . 
tul la punctul Vama! de unde a primit acea "declarație, sai prin : 
prefectura locală,. spre a se face urmarea preserisă la aliniatul. 1-iii 
de sub Art: 23 de mal susii.- Si aa 

.* OAPITUL IV, 

Îudatoririle Porceptoriloriă (Comisarilor Financiari) diniorașele: și 
tirgurile pe unde nu esistă Controlori,-ale Comisarilor. Financiari 
atașați la Biunourile de pasageri din București și Iași, și ale Șe- 
filor de, la Biurourile :de pasageri din tâte orașele! de. vesidență 

A „districtuală. o E 
, LI Ii i | ” - po 

+. Art. 38, Perceptorii din orașele și tirgurile. pe unde nu esistă 
Controlori, îndeplinescii: şi serviciul de constatare. Spre acest scopi, . 
ci. sunt însărcinați a face în privința ambulanților, îâfe: lucrările 
prevăzute la Capit. III pentru -Controlori şi Perceptori, cu deose- 
bire numai, că aceștia nu vor mai libera bilete . de clasificație, de 
ore ce ei înșile vor trebui a face și clasificația, și împlinirea tacse-. 
lor,. și liberarea patentelor; iar când star contesta clasificația, de
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vre, unul : din ambulanţă, se vor assemiina și dinșii cu disposiţiile 
coprinse la Art. '34. făcând acelâși lucrări ca şi controlorii. 
“Art. 39. Comisarii Financiari atașați la Biurourile de pasa: 

geri din Bucuresci şi Iași, ai asemenea ca și Perceptorii însărci- 
narea da percepe dările de la: persânele prevădute în instrucţiile 
ce le suntii date, şi a libera patente comercianților ambulanți, ce - 
se vor descoperi fără: patente, cu ocasiunea sosirel. sai a eșirel lor 
din orașă.. 
Asupra clasificaţiei ce vor face acești coinisană, se vor orienta 
dupe cătimea și feliul miirfarilor coprinse în cărțuliile date de la 
Vamă, sai dupe importanța şi specialitatea comerciulut în lipsă de. 

„cărțulil, luând de normă o clasă de mijlocii, cândi n'ar sis des- 
tulă precisiune în tarifele 'anecsate la lege. . : a 

» “Art, 40, Perceptorii şi Comisarii Financial catați în acestțcapitul, 
vor ţine și Registrele No. 8 pentru tote operaţiile relative la: patentele 
ambulanților, a asemănat cu deslușirile prevădute la Art..20. şi 35, con= 
formânduse î în tâte cu regulile prescrise pentru controlori şi Perceptori. 

Art. 41. îndatoririle puse asupra Vameşilori, Sub-prefecților, 
Casierilor particulari, Controlorilor, privescii dadreptulii şi pe er- 
ceptorii și Comisarii Financiari mal sus citați. ! 

Art. 42. Șefii Biurouriloi de pasageri din Bucureşti şi Iasi, 
cei de, prin orașele de residență: districtuale, sunt datori a!  cebceta 
pe streinil ce' vin șI esit din oraşii, şi descoperind pe vre unil că 
aii adus sait vor fi avut mărfuri de vândare, nu le vor da: acte 'de 
ședere Saii de eșire pînă ce nu vorii merge la Perceptorele Finan- 
ciarii ca să ia patentă şi să plătescă tacsa cuvenită. 

Impiegaţii Biurourilor de pasageri, cari se vor dovedi că ai 
"urmat în contra disposiţiilor de mai sus, vor. fi supuși la penalita- 
-tea prescrisă la, Art. 26. 

Aceleași disposițiuni se vorii observa și în privința contribua- 
bililor cară nai un domiciliiă statornicii.. : 

„CAPITUL, Y,, | 

Da „ Îndatoririle Preficturilor de cistite 

„Art. 48. Domnii Prefecți, avînd în vedere viitimitârta concu= 
rență ce se aduce comerciului patentabililor aședaţi în prăvălii, de 
către ambulanți, cară desfaci diferite mărfuri: pre la particolari um=; 
blind pre uliţe, prin Țieţe, bilciură (iarmarâce), vor lua 'măsuri prin. 
Biurourile- de pasageri, și prin Sub-prefecţi, Perceptori saii 'Contro- 
lori, ca nici unulii din asemenea, comercianți ambulanți, să nu fie 
îngăduit a vinde mărfuri pre uliţe, saii în barece, oră pe tave etc, 
fără a posede patenta cuvenită. 

o Art, 44, Spre, a se putea mai cu inlosnire : descoperi aseme- * 
nea ambulânți, şi a'i supune la dreptulii patentelorii, Domnii Pre- 
fecți vor face pentru acesta ' cuvenitul apelă şi către Starostii de. 
Corporaţii, (delegaţi comersanţi)” ca în interesul „corporaţiunei lori,
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cari :portă. sarcinele Statului, să îngrijescă, a. vesti pre : Perceptori, Sub-pretecţi :saii Controlori,. ori când. vor descoperi asemenea ambu: lanţi, ca să: fie şi ei supuși la, tacsa, legiuită, și priu urmare să se cumpănâscă în chipul: cel maj drept concurința ce faci aceștia, co- „ Mercianților, corporani. aşedați în prăvălii. i „Art, 45. Domni Preteţi, vor pune în vederea Sub-Prefecţilor Perceptorilor;- Controlorilor, Șefilor Biurourilor. de pasageri și Co- misarilor Financiari, ca, la casti dea se descoperi prin inspectorii financiali sai prin Starosti de corporațiuni 'or prin Agenţii Pre- fecturelor, că în cercul ocdlelor . fie-căruia,, „aii întreprinsii” comer- citi asemenea ambulanți, fără a avea Patenta cuvenită ;. precum a- semena și cind se tor descoperi contribuabili sai ambulanți intrați sâii eșiți din oraşi, prin cunsocința Biurourilor de pasageri, fără ai fi îndatorat să presinte cuitanțele împlinitoritor „Pentru achitarea contribuțiunilor : la' care sunt înscriși, (afară 'de-persânele care aii un domiciliii statornic) vor fi îndatoraţi chiar D-lor, la plata dări- lor: ce, urma a. respunde .acei ambulanți sait contribuabili, ca, o penalitate pentr. neglijența datoriilor. ce Ii se impun; de 6re-ce precum Statul este în drept a, ceze de la comercianți impositele a- şețlate asupra întreprinderei fie-căruia, tot;. asemenea este obligat, ai protege în interesele lor, pre cât nu S'ar atinge mărginile libertă- țil, comerciului, de care urmedă a sc bucura toți, fără. osebire, prin pasa legilor şi a Reglementelor Financiare, Municipale și. Poli- țicnesci. Ce i i ra _“Art. 46. La finele fie-căvuia trimestru, Prefecturile, Vor cere de la Biurourile Vainale din coprinsul districtului, de: la Sub-Pre- fecţi, Perceptori, Controlori și Comisari Financiară, a trimite tabloul cu No. S bis, pentru patentele liberate. ambulavţilor și tacsele îm-- plinite. - Na ii "Ant. 47. Dupe, priimivea unor, aseinenea tablouri de la: toți Agenţii citați în Art. precedinte, Prefecturile vor iorma un tăbloi, general, întocmai dupe tablourile parțiali priimite de la fio-care A- ginte, și fără amănare vor înainta acel tabloii la: Ministeriul Fi- nancelor, îpre a se da cuvenita aprobare; . "Art, 45. Îndată dupe espirarea fin-căruia anii, D-nii Prefecți vor cere de la agenții prevăduți la Art. 38 și 39, şi de la Casierii particulari,: a trimite Registrele No. 7 bis şi No. &. Aceste Regis- tre se vor verifica cu tablourile, trimestriali. predate de fie-care, şi. - pentru ori-ce nepotriviri se Yor.găsi, seva forma, o relațiune, care, împreună cu tâte Registrele. de: mai Sus, se vor înainta la :Ministe- riul Financelor, DE E ati te : Pentru declarațiunile de care tratâsă Ant:: 15, D-nii  Prefecţi: vor lua. fără amănare tâte. disposiţiunile spre a se aduce Ia: inde- plinire în timpul cuvenit,. cele prescrise la Art, 37. SE = Pentru esacta îndeplinire a disposițiunilor Reglementului de fa- ță,- D-ni Prefecți sunt însărcinaţi a avea cea mai de aprope îngrijire, și "ori când ar; descoperi vre.o abatere din. partea vre unui Aginte ad- . ministrativă sai financiar, vor lua îndată mesurile cerute de trebuință,
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CAPITUL: VI, 

„+ Îndatoririle: Casieţilor Generale şi Particulari, . . „a 
SR A II i DI ID ai NORI N a a a 

Art, 49. Sumele banilor, ce, se vor trimite la Casieria Gene- 
ală, şi acelea ce se vor împlini de la Casierit particolari, din tac- 
sele ;patentelor de ambulanți,; se: vor. priimi și, înregistra. prin înde- 
plinirea 'regulilor: de comptabilitate, „așellate în. genere pentru ' tâte,, 
operațiile Casierilor. A PIE 

nu Art..50. . Dupe espirarea fie-căruia trimestru; Casierii, Gene- 
rali priimindit. tablouri No..S. bis de la: D-nii Prefecți, vor îngriji a. 
încasa toți banii cuprinși în acele tablouri. şi a"i înainta la, desti-!, 
nația lor, îi i... pa. II PR 
„ivArt: 51. - D-nii Casieri particulari vor înariji la, finele fie-că-,, 

cuia ani a: îndinta la Prefectura Districtului Registrele No. 7 bis 
spre a. se face.:cu dinsele operațiunele prevădute la Art. 48. 2, 

.. 
baie 

Disposițiumi Gonerale, - e, ii 
„„_ Art-'52.. Reglementul de faţă se va pune în aplicație, dupe o 

lună de dile de Ia promulgerea lui. aj 
Art. 53, Disposiţiunile și Reglementele anteriâre, sunt Şi re- 

- mănit desființate, de la data punerei în lucrare a celui presinte!). * 
! , . .. 

! 

iu 

pântru îființarea tacsei de 10 %, de ia pensiile plătite de stată 
- „cite vor trece peste 500 lei?) 

  

Art, 1. Pină la regulzvea definitivă, a pensiilor prin o lege 
nouă specială pentru unificarea în totă întinderea ambelor eri ce 
formeadi Principatul României. se. fieseadă poprirea de la tâte le- 
fiile funcţionarilor publici la o tacsă de 10 9, - . 
„Art. 2. Această, tacsă de dece la sută se va. popri și de la | 

tâte pensiile plătite de Stat, cite vor trece peste suma, de cinci, sute , 
lei pe lună. a pi 

Toate pensiile de cincă.sute I6i şi mai jos sînt! Şi reiînii a- 
părate de ori cc proprire, Pa 

Art. 3, Acestă lege va avea lucrare dela l-iii Ianuarie 1864. 
La e . . 4 = = pi ij 

  

  

1)  Modetele de diferitele registre, matricule, zoluii , ştate, ordonanţe, patente, 2- „„vertisemente, ete. de cari menţionăză atit regulamentul „pentru aplicarea le- ” gilor de contribuțiuni directe, cât şi, acesta, privind mai multă, pe funcţionari | „biurourilor fiscali, am eredut de prisos ale da locii în acestă collecţiune, 'mai * ""cu s6mă că tote aceste biurouri urmeză să posâdă broșură intitulată : Condica 
“5 Contribuţiunilor divecte' din. 1863, in cate se găsescii tote aceste modele. -: „1 

- : De i „+ Editoru.: 
2) Sancţionată prin decretutii cu No, 256 din anulii. 1863, Ă NR 

  

ti 

d CI ID TIR 

P
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LEGE. 
prin care se 'autorisă Ministeriului Financelori a emitte bonuri 
de tesauri cu dobîndă legală, dar a cărora Valore să nu trâcă -. 
„+ suma de 10,000,000 lei!) .- - Se 

Art. [. - Ministerul de Finance este autorisat a emite .bo=.. 
nui de 'Tesaur' pentru' îulesnirea servicielor publice, cu dobindă.; “pină 1a.10 % macsimum. | a a aa 

o Art. II. Acâstă emitere de bonuri de “Tesaur, se va .mărgini asfel în cât bonurile în circulație să nu întrâcă nici odată suma de : 
dece miliâne: lei, No '10,000,000. a 

Art. III. Pentru acest sfărșit se deschide provisoriit un' cre=" 
ditii de un milion lei, destinat Ja acoperirea, procentelor acestei sumi. 

Art: IV. Votănduse însă împrumutul definitivi, cu scadenţă : 
depărtată, su na -bonurilor de. Tesaur ce va, putea remânea, în cir-.. : 
culație va fi numai de cinci miliâne lei, şi creditului provisoriii se 
va reduce la cinci sute mii lei, No 500,000. _ 
„Art... Acest credit de un milion, și eventual de cinci. sute | 

mii lei, se va, prevede în budgetul anului 1864. , . 

LEGE. 
pentru înfiinţarea Curţii de Compturi?). - 

n OIPLOL II . | 
"Despre instiiuirea Curţoi de Compturi, 

tai CAPITOLULE 3 | SE 

„. Despre organisarea | curțăl. 

pentru tâtă Romania. , 
Art, 2. Curtea de compturi se compune de: . 

Un președinte. - E 
„. Opt membri judecători. 
“Un procuror, AR 

Un substitută. 
Opt Referendari, | 

-: + Un grefier şi personalul cancelariei mat. jos arătatii. .: 1 
„Art. 3. Curtea -de Compturi 'lucrâsă sai în adunare generală 

Saii împărţită în două secţiuni de câte trei membri. : . | 
„Art, 4. Președintele presidă Curtea în Adunare generală; ase- 

- meneă el presidă ori care din două secțiuni va voi. - Cea altă sec- 
„ 1) Sancţionată prin decretul cu No. 1180 din anul 1863. 
"2) Saneţionată cu decretul 'din 24 Januari 1864. 

“Art, 1. O înaltă curte de compturi se. institue: în“ Bucuresci |
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țiune se presidă de cel mal „vechii dintre „merabit, după rentul nu- 
mire). . N ! i 

Art. 5 Incheerile unel secţiuni, nu potă fi ficute de căii când» 
vor fi față trei membri. La casii, de lipsă a unui membru, sec- 
țiunea, se.va complecta printi'unii membru . din cea-laltă secţiune, 
numiti de Președinte. 

Art, 6. Curtea de Comptuni va ţine regulat celii puţinii două 
" şedinţe pe săptămână în Adunare generală. 

Peşedintele va putea, la, casii de trebuință. a o convoca şi es- 
traordinarii în Adunare generală. 
„Art. 7, Curtea nu pste ține şedinţe în Adunare generală « cu 

mai puținii de cinci din membri să. a | | 

CAPITOLUL 4. 

Despre admisibilitate. 

Art, s. Preşedintele și membrii Curţii de Comturi suntii ina- : 
movibili şi s c*numeseii de Domnitori: dupe lista de pesentaţie, în: 
numără îndoită de candidaţi, dată de: Adunarea Electivă, a: 

Art. 9 -La casă de vacanță, daca Adunarea Electivă va fi în 
lucrare, Ministrul de Finance va refera Adunărei acestii cas, spre. 
a procede la complectarea, Curţii tot dupe modulii de mai susii;. 
iar daca Adunarea nu va fi în lucrare, atunci Domnulă va numi în. 
locul vacantii, după cea din urmă listă de presentaţie a Adunărei. 
„Art, 10: Procurorulii şi 'substitutulii< Curţii .suntii numiți: d'a 

dreptul de Domnitori. dupe! recomandaţia A Ministerului, de” Finance, 
și suntii revocabili. , 

_ Art. 11. Membri vor trebui se aibă etatea, cel puţinii de 35, 
ani, iar Procurorul etatea de 30 ani, ei trebue să fie: români sai 
naturalisați Românii. | 

Art. 12. Preşedintele,: membri! Curţii și Procurorul. depunii Îu- 
rămintulii în mâinele Doianitorului, iar referendarii,, gretierul şi cel . 
lalţi funcţionari, înaintea Curţii. Substitutal. depune jurământulă + 
înaintea, Ministerului de Finance.  . : 

Art.13. Membrit Curţii de Compturi nu pot, fi rude sai CUs-. 
cri între dinșii pină la a 4-a spiță. inclusivii, , 

Funcțiunea lor, precumii și aceea de Procurorii este. necom- ; 
” patibilă cu cualitatea de Deputatii, precumii și cu or. ce altă func” 

țiune retribuită de Statii. : 
EI nu poti fi interesați direct saii indirectă, aici impiegaţi, în 

vre-o întreprindere; saii afacere supusă la comptabilitate către Stati, . 
saii la vre una din administrațiunele "publice - ale. cărora socoteli 
suntii supuse revisuirei Curţei. -- - “ 
“Nică unul din Membrii Curţii de compturi mu pote să în parte: 

„ la cercetarea unei pricini supuse controlului ei, în care. ar fi intere- 
sații ori. elii saii. vre o rudă a S8,. Sai. cuscru. până la a 4-a Spiță 
inclusivii, pg ta at)



„— 608 —. 

; Art, 14. Membrii curţii de Comptun, precum și. Procuroruli : 
ei, “sunt justițiabili al Curţei de Casaţiune, N se dai în judecată 
ca A toți cer-Palți funcţionari superiori. i, | SD 

EI Ie a TILLUL i, e Sai i 

„Despre competința Curţei de Compturi și procedura ci. 

” CAPITOLUL l. 

Despre competință. 

Art, 13. Curtea este însărcinată cu cârciitarea și hotărârea s0-: 
cotelilori atingătâre de veniturile Tesaurului, casierielorii generali 
de județe, alle” regielorii şi alle administrațielorii contribuțielorii i in- 
directe, precum şi cu încheerea socoteliloră atingătâre de cheltue- 
lele făcute de toți agenții comptabili. 

Veniturile şi cheltuelile, fondurile şi încăssuirile speciale ce 
isvorăsce din budgetele județelorii, confirmate de șeful statului, pre 
cum . și. cercetarea şi licuidarea socotelelorit caselorii comunale, 
municipale Şi. „districtale, suntii asemenea de competința Curţii. 

” Art.:16.: : Comptabilii. din ori ce ramură a administrațiunei, 
vorii fi. datori a depune socotelele lori, atâtit pentru veniti, cât - 
ȘI. pentru .cheltuceli, la grefa, curții în termen de trei iuni dupe. es-. 
pirarea fii-ciruia esserciţiii anual, E 

= Arte 17. Comptabilii cari, la termenele arătate în. ant prece-"! 
dentii nu vori depune socotelele, se vorii chema spre îmfăcişare în-, 
aintea curței, şi. dacă îndreptările lori nu se vorii găsi valabile, se : 
vorii osîndi la o amendă egală cu retribuţiunea lor, de la o “lună 
până la trei: 

: Curţea va “putea, la întăînplare; să câră de la Gureinii” sus- 
pendare ca lori pe același termenii. saii și chiarii destituirea lori. 

„Art. 18. Curtea va, regula şi va verifica compturile: care "i vorii 
fi fostă! presintate; ea va statornici, prin încheeri, prin hotărin 'de-: 
finitive, daca comptabilii sunti achitați către tesaurii, Saii daca ai 
făcutii avansuri 'tesaurului, sai dacii datorescii vr'o sumă. 

În cele Wântâiii două casuri, ea va pronunța descărcarea lor. 
definitivă, sait restituirea sumelor avansate de dânșii, și va ordona * 
anularea. “ipotecelorii sanii a sccuestrelor puse asupra averel loril, 
sai a chezașilorii lorii pentru întrebuințarea sumelor a căror s0c0-.. 
teli suntii hotărite de curte. 
„În al treilea, casii,. ea,“ va condamna; a plăti datoria . lorii că- 

tre tesaurii, cel multi în:termen de trei luni de la data hotărirel. 
1% În-tâte. casurile, o copie dupe hotătvilesale va fi înaintată. 

Ministeriului Financelorii care va ordona aducerea lori la îndepli- 
nire prin agenții să speciali. , 

Art. 19.: Curtea va putea revisui o socoteală asupra căria: 
ea :va fi datii o hotărire definitivă, când comptebilulii o va cere în- - 
t”adiusii: şi va susținea, cererea sa prin piese justiticative « dobindite:. -
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de la data încheerei; sai când se va dovedi că în hotărirea unel 
socoteli, s'a, comisii o erdre, o scăpare din vedere, sait că.s'a tre- cutii de două ori o sumă în două părți: deosebite... N 
„Art. 20, Dacă, prin verificarea socotelelorii, Curtea va dobândi încredințarea că în vre o socotâlă a vre unui comptabilă, suntii pla- stografii, sati urme de mituire, sai deturnări (sfeterisire): de bani, ca, va însciința îndată despre acesta pe Ministrul Financelor și pe „acela al “Justiţiei. Spre a da pe vinovată în. judecata Tribunalelorii 

competente, conformii legilorii. Pa 
- Art. 21, Hotăririle curții în contra, comptabililori se vorii pune în lucrare de către Ministrii respectivi, saii de către administrați- unele interesate. Spre acest sfărșitii Proturorul Curţii de comptură va îngriji a trămite conic legalisată ministerelori şi administrațiu- nelor respective. ! DN ai 
“Art, 22. Când un comptabil, sait chedașul sei, va oi să a- tace o hotărire a Curţii de Compturi, sub cuvănt de.violare a lei. gei sait de călcare de formă, își va îndrepta recursul către Curtea de Casaţiune, fără ca acest recursii să pâtă împiedeca esecutarea otăririi Curți! de Compturi. Termenul de recurs la Curtea de Ca- 

sațiune este de trei luni, socotit din dioa în care s'a dat copia de . hotărire a Curţii de Compturi în primiirea părți! interesate. . Art. 23. In tâte casurile de recursii la Curtea de Casaţiune, * “Procurorul pe lingă acestă curte înfățișegă şi sprijină interesele fis- 
cului și ale administraţiilor. publice, ca representat al lor legal; prin urmare, şi ori ce recursii în Casaţiune din partea, fiscului Şi acelor administratiuni se va, adresa. curții prin Procurorul et. | 

Art. 24. Când Curtea de casaţiune va, casa o otărire a curții "de Compturi, pricina sc va înapoia în cercetarea” aceleiași Curți de 
Compturi, care, în termenii cel multi de trei luni, 0 va înfățișa din: 
noii în tot complectuli membrilorii ei și va, pronuntia. 

Art. 25, Dacă Curtea va stărui în otărirea sa de mai înainte, partea, înteresată, va putea, iarăși în termenul legiuită de trei lun! a face din noii recursii în cașațiune. 
In casul acesta, Curtea de Casaţiune va judeca în secțiuni u-. nite și pronunțând definitivi asupra motiveloriă recursului, va tri- mite pricina înapoi la Curtea de compturi, care se va conforma în-- tocmai. - ' a i | 
Art. 26. Curtea nu va putea în nici uni casti întinde juridic- ţia sa asupra ordonatorilorii, nici a refusa compiabililorii . sumele " care le vor fi plătit pe temeiul unei ordonanțe în regulă, și înto- vărăşită atâtii de cuitanța persânelorii în dreptii, câtii și de piese-. le justificative pe care ordonatorulii le va fi recunoscutii” că suntii trebuinci6se pentru achitarea acei ordonanţe. : | 

» Art. 27. Uni regulamentii “special va. determina, amâniintele de, procedare în verificarea socotelilori. - o 

39
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"CAPITOLUL, ii, 

„Despre forma verificărci socotelelor şi. despre otăriri. 

„Art, 28. Președintele împarte lucrările la fie-care secţiune, . „Art. 29, Una din secţiuni va cerceta tot ce “priveşte la veni- turi şi credite, precumi şi la licuidarea compturilorii administraţiei generale și administrațielor districtale: și cumunale, şi esercită con-, troluli sei asupra 'tutulorii comptabililori acestorii administraţiuni. Incheerea compturilorii. el se ya depune Curţii prin raport care va, statua asupra lori definitivă în Adunarea genarală. . .. a „.... Cea-l'alta secţiune va avea, în sarcina sa esaminarea și con- trolulii cheltuelilorii, precum şi privegherea, registrelorii - datoriet - publice și a pensiunelorii La casii de vre o difticultate, secţiunea - face raportul sâii către Curte,. care asemenea va statua, definitivi ! în Adunarea, generală. o i n , Art, 30. Închcerile Curţii în Adunarea, generală, precumii și 0- târirile et, se pronuntă cu majoritate absolută a membrilor presenți. Membrii minorității însă suntii datori a înscri în jurnalul majorită- il părerea lor motivată, | | | Si Art. 31. Preşedintele Curţii priimind socotelile, le împarte la membrii secţiunilorii. respective, și fie-care din aceștia, cercetândii partea ce li s'a încredințatii, o supune la chibsuirea secțiune sale, însoţită de unii referatii cu „observaţiunele sale. .. o ij „Art. 32. Daca judecătorul însăreinatii cu verificarea, unei so-. coteli va avea trebuință de lămuriri, sati prin înfățișarea de acte, sau prin înfăţişarea comptabilului, își .va face raportul sei deslușitiă către Președinte, şi acesta va, 'cere, actele saii va chema pe . comp= tabili, Cp | - " Chemarea se va face cu o sipgură citaţiune. - Art, 33. Curtea trebue să: albă tot dauna, și este în drept să ceară, spre a le avea în vedere, eseriplare „de pe osebitele budgete alle fiă-căruia essersiciă dupe registrul datoriey publice, precumii, şi dupe lista de „pensiunile , în sarcina: tesaurului, ca dupe dinsele să potă compara veniturile cu cheltuelele și regularitatea lor. .. - „Art, 34. Defectele unei Socoteli: poti privi saii pe guvern sati pe comptabilă; pe guvetni când el ai ordonatii împlinirea de dări "în contra legilorii, Saii, că a,effectuat chieltueli peste marginea, bud- getelorii și a crediteloriă. pp | „Găsindă Curtea, asemenea, defecte în cercetarea unei socoteli, ea, se va mărgini a le lămuri numai printr'uni jurnalii de chibsu- ire, care remâne apoi să șe supue Adunărei Elective odată cu pre sentarea socotelelori, |, + Da o | -„Deffectele privescii pe comptabili, cândi socotelele nu se vorii găsi asternute dupe regulă, cândii nu se vor afla: -coprinse întrân- sele parte din veniturile ce ci aii încasat saii a trebuitii să în- căsuiască; când unele din condeele de cheltuelt nu vor fi sprijinite cu dovedi îndestulătâre, precumii şi pentru ori-ce altă neindeplivire, 
mi



a 
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„Art. 85, Referatulă fiă-căruj membru raportor, în câtii: pri- 
vesce pe comptabil, trebue să coprindă apreţieri de trei naturi, :::" 

I. Cea privitsre la încărcările sait scădămiutele ce i se vor. 
fi părut că, presintă 'diferitele paragrafe şi articoli al socotelilori. 

„2-lea. Cea privitâre la conformitatea primirilorii cu legile * şi 
documentele financiare, și a cheltuelelorii cu budgetele şi creditele . 
deschise. | i a ee ie 

3-lea Cea atingătâre de aprețierea vali 
vegilor înfățișate, | Da: 

Art. 36. Când Judecata; Curţii se va atinge de unii “compta= 
bilu, jurnalul chibsuirei sale va lămuri daca comptabiluli. este ră- 
fuit sait daca rămâne datorii, și la acestii din urmă casă va: hotărt 
mesurele de esecuțiune și de împlinire, precumiă - şi termenul. în 
care trebue a: se împlini banii. Sa 

acest casil, Curtea îşi va da, tot-d'auna hotărirea ei în' for: 
„mă de sentință, şi acestă orînduială 'se va păzi Și la casul : cândii 

Curtea nu vă încuviinţa, o cheltuiali ordonată şi făcută de unii Mi- . 
nistru saii de o altă administrațiune.: E a 

„Art. 37. Copil dupe hotăriri se vor da părților” interesate și chezașilori lori, Ia i 
Curtea, este datâre a elibera copie legalisate și chiar dupe în- 

cheerile ce nu se vor da în formă de hotăriri tutulor părților in- 
_teresate cari le vor cere. | 

dităţit acteloră și a do= 
- 

1 . 

“TIPLUL II, | 

Despre Agenţii comptabili asupra cărora Curtea de Compturi are 
Juridicțiune, CR Lea 

Art. 38. Sunt justițiabili de Curtea, de .Compturi: E 
- 1. Toţi cassierii generali ai județelorii și al plășilori. -: - : 

2. Toţi șefii biurourilorii, cari îndeplinescii tot odată ŞI func- 
țiunile de casieri pe l6ngă acele biurouri, - - IN ai 
„8. Toţi casierii de regiment sai de. corpuri speciale; precum şi 
oficerii comptabili atașați pe lângă vre o administraţiune - militară 

“Şi carii. aii o mânuire de bani publici. .: . - Pi i tă 
: 4. Toţi economii de spitaluri, monastiră şi aședăminte de bine- 
aceri, -. . Na Ia 

5. Toţi casierii Municipali. : De rea 
a & Toţi priimitorii de bani 'din administrațiunea veniturilor in- 
irecte, ME CI EI Ci 

aa pes) 
îti 

TITLUL IV. 

Despre Ministeriul Publică. 

„Art: 89. Procurorul [ne o listă generală de toți “coinptabilit diferitelori: Ministere și administraţiuni publice. - EI îngrijesce a cu-
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nâsce şi a. afla daca el aii înfăţişată socotelele lor în termini! pres- crişi; şi cere. aplicarea penalităţilor în contra. celor ce_ror întârdia a.le presinta, :: os e 
Art.. 40. Procurorul priveghesă esacta. îndeplinire a serviciului Curţii, şi în. casti: de neurmare,. âdreseazii cererea sa înscrisă că- ” tre Preşedintele spre a. lua in&suri de îndreptare. 
Art, 41. Procurorul asistă In ședințele Curţii și ia conclusiunt, când, socâte de trebuință.. “EI este în drept a cere de a avea cu- „ noscință de t6te lucrările atinuătâre de competința Curți şi adre- s6ză. Ministrului Financelorii copie dupe tâte hotăririle cei. i „+ Art. 42. Când în cercetarea unel socoteli se va ridica vre o bănuială de plastografie, sai de sfeterisire, în: contra vre unui comp- tabilă, Procurorul va fi chemat în. camera de chibsuire, și curtea „ Du va putea statua nimici în acesti casti. mai "nainte de a lua Pro- curorul conclusiunele sale, - . ii Art. 43. In lipsa Procurorului, funcțiunele lui se îndeplinescii de către substitululi stiă,. Daia - Art. 44. Scriitorii trebuiacioși în lucrările “Ministeriului Pu- blicu „se, vor da de către Președinte dintre copiştil cancelariei Curţil. - i a Sa 
a SMITLULO V, DS 

n 

Despre congedii, 
a LR Ă . 

„> Art. 45. Preşedintele nu va putea acorda congediii pe mai mult de o lună,: Cererile de .congedii mal mari. vor fi adresate Mi. nistrului. de Finance. Ie aa | 
„Art. 46. Preşedintele Curţii nu va, putea acorda congediă de câtii pentru cause, neapăratii. necesari și bine constatate, şi numai întru câtă absență. celui. care "Ji cere nu. causă suferință ' serviciu- lu). La casă când: congediulii va urma a;fi cerut ide la Ministru, cererea va trebui a fi însoțită, de declarațiunea. Președintelui că ser- - viciulii permite acea absință. i Sa „ut Art. 47. Verl-care Membru va lipsi fără congediii, va perde l6fa .pe timpul lipsirei sale, care I6fă va intra la economii; iar da- ca acesta lipsire va trece peste o lună, se va, socoti demisionat. 
„Art. 48. Nici unii congediii nu se va putea acorda de. câtă : celă multi pentru două, luni în cursul unul ană. : i „i uArt 49, Nu se va: putea acorda nicl cum congediii, daca nu se vori afla presenți, cinci din numărulă Membrilor Curţii. 

TITLULU YI. 

Despre referendaril, grefă şi Agenţii Curţii. 

„mii: Art. 50; Referendarit assistă pe Blembrii Curţii în cercetarea, compturiloră, daii lămuririle trebuinciose, Curţii și Membriloră în.
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parte, şi sunt datori a face și alte: lucrări în ajutorulă Curţii, du= 
pă însărcinarea, ce le va da Președintele. ”. . . 

Art 51: Referendarii se vor numi de: Domnitori dupe: TECO=! 
mandațiunea Curţii de Compturi prin mijlocirea Ministrului de Fi- 
nence. Ei vor trebui să aibă cel puţin etate de 25 ant şi cestifi- 
cati că ai urmată cursul de drepti administrativi, sai de” sciințe 
fiinanciare, şi să fi serviti cel pufini'-unii 'timpii de 5 ani în vre . 
unii Ministeriii. Se vor alege cu preferință dintre şefi, de secţiuni 
şi șefil comptabili ai acestor Alinistere. : 

'“ Axt. 59. Grefierul trebue a avea etatea de 30, ani, certificati 
că a-urmat cursul de drept administrativi saii de sciințe financiare, 
şi un serviciu cel puținii de trel ani în partea judecătorescă.. El se; 
va numi de Domni -după recomandația Curţii prin mijlocirea-: Ni-: 

„ nistrului de Finance, 
Art, 53. EL va asista la adunările generale pentru a nota opi- 

niurile. Membrilor și a redige încheierile şi hotărârile Curţii. EI 
este însărcinat a ţine diferite registre precum și pe acela al deli- 
beraţiunilor Curţii. | 

Art. 54. EI este îrsărcinat a îngriji pentru păzirea' şi conser- 
varea originalelor  hotăriri, a face să se espeduiască dupe . dinsele; 

„ecsempla rele şi comunicațiile cuvenite, a conserva t6te „actele. cey: 
sunt încredințate: și tote hârtiile grefel. i 

Art. 55. Compturile depuse de comptabili vor fi inregistrate) 
dupe ordinul numărului şi qilei în care ai fost presintate - . 

Art. 56. Grefa Curți va fi deschisă în tâte dilele, afară de Du-i 
minici şi sărbători legale, la orele ficsate de Președinte -. :. uni; - 

Art. 57. Preşedintele va nota pe marginea originalelor . hotă-, 
riri, numele tutulor Membrilor presenţi la ședință. mpi) 

Art. 58. Originalul unei hotăriri va fi subscrisii de “Membri ce 
ai luati parte la “judecată, şi de Grefier: 'iar copiile se. vor espe-. 
dui sub semnătura Preşedintelui ș şi a Grefierului. 

> Art, 59, Formula esecutării a hotăririlor. Curți, va, fi redigată. 
ast-fel:: - ip 

„NOL: (numele Prințului Domnitor), cu' mila lut Dumneţei şi. 
voința” Naţională Domnu Româniel. | ” : 

„La toți :de faţă și viitori sănătate. - int 
„Cuitea de Compturi a dat urmâtârea hotărire DEI 3 

Copia lotă îrel. ră 

„Facemil cunoscut și ordonămii la toţi agenți competinți de 
a pune în esecutare acâstă hotărire, şi la toți comandanți, şi oficeri 
polițienesci de a dă concursul. lor,.. când. voi fi legal ceruţi. 

„Spre încredințare, hotirirea de faţă sai subscrisiăi de Pre- 
şedintele Curți şi de Grefier.«:; + - n 

At. 60. Grefierul va subscri şi va libera certificatele proto-) 
colite, şi estractele. de tâte: actele -eşite din grefă, arhive și deposite, 
precum. asemenea, și după corespondința Curți. La casii de trebuință,
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Președintele va numi un ajutor de Grefier.. pentru asemenea lucrări. Art. 61.. Se va numi de Curte ,! dupe presentaţia Grefierului . - numărul necesariii de impiegați pentru serviciul canceleriei N ea 
E € TITLUL VII, ap 

SE a „Disposiţiuni generale, 

“Art, 62. In fie-care anii Curtea de Compturi, cu o lună îna-" intea deschiderei : sesiunet ordinare a Adunării, va fi datâre a în- tocmi. și-a publiea, prin Monitorul Oficial o 'espunere generală des- pre 'lucrările ei de peste anii, însocită și de un tabloii relativă la starea socotelilor esaminate de. dinsa.. 

TIPLUL VU, 
E e Disposițiuni. transitori!, 
= Art: 63. De la publicarea acestei! legi, pînă în cursii de 5 ani, se acordă: dispensă. de condiţiunea diplomei saii a certificatului ce- rut „prin Articolil 51 și. 52, Se e Art. 64. Ministeriul de Control se desființedă. Tote regis- trele şi dosarile vor trece Is Curtea de Comnturi. i. -__Tote socotelile cele vechi ule anilor trecuţi se .vor iua îndată în. cercetarea „Curţii și se vor lămuri cel mult în termen de dou ani. Spre acestii Sfirșit se adaogă provisoriii încă doui Membri. și” doui Referehdazi, ale cărora foncțiuni vor înceta dupe espirarea, aces- tui termen. a „ e „* "Art 65. De ocam dată, la cea ântăiii formare a listelor, nu se: vor admite între candidați pentru Membri la Curtea de Compturi, de cât pers6nele cati se vor fi distinsă printr'un servicii de cinci ani cel-puţin, maţ cu seâmă în ramul financiari, și carii vor fi ajunsi în ierarhia serviciului pînă la foncțiunele de Membrii la Curțile de. Apelii, Președinți de Tribunaluri, Procurori de Curți, . Membri la fosta Comisiune Centrală. Membri sait Directori la fosta Eforie a. Sedlelor, Directori de Ministere , Prefecţi de districte și Casieri. Centrali SE A o : Art. 67. Un reglement special va regula aplicațiunea legei de . aţă. a 

- TITLUL 13, . i _ 
„_* Despre statul Curţii şi vetribuțiună, .. * 

„Art. 67. Retribuţiunile membrilor Curţii de Compturi suntiă ficsate 'dupe: cum urmâgă: 
1-1 Președinte a lei 3,000 pe lună, -pe anii - 36,000 "i 8 Membrii a lei. . 2,500. :— 20,000 240,000 . 

,
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1 Procurore a lei 2,500 — — , 1. 30,000: 
1 Substitut, a let: 1,200 — 14400. 
8 Referendari - a lei 1,200. — 19,600 = 115,200 
1 Grcfier a lei . 1,000 — — 12.000 
2 Adjutori.de grefă a 700 — 1.400. „16,800 
1 Registrator a lei 600 — o 17900) 
1 Arhivisti a lei 600: —:— 72'0 
8 Copişti a lei . "800 .— 2,400 __128,800-' 
1 Şefi "de ușieri a 250 3,000 - 
4 Ușieri a 200  — 800 9,690; 
1 Odăiași a | 150  — — 1,800. . 

43,500 522.000. 

  

LEGE ORGANICĂ 
assupra Comptabilităţii generale a Statului 2, 

CAPITOLUL I. 

Budgetul generală ali Statului, 

Art. 1. Serviciulii şi Comptebilitatea legislativă a Ananceloră. 
Statului sunt supusse legei de facă. 

Art. 2. Tâte veniturile Statului şi: chieltuielile neapărate spre 
îndeplinirea :osebitelorii serviciuri, aşedlate | coaformă legilorii, tre- 
buescii autorisate pentru fiă-care anii de o lege anuală de finance 
şi formei budgetulii generali alu Statului.. 
Tote' veniturile se trecă în budgetulii * venituriloră în întregi -. 

mea lorii, după legea specială a, fă-căruia imposită,, iar urmănd ii! . 
nevoie a, se modifica cătimea unui imposit, acâsta se va face mal 
întâiii prin o osebită lege, privitore anume pe aceli imposită, şi a-! 
tunci numai se va putea trece în budgeti cu acea mddificare. 

Tote chieltuielile precumă și acele ocasionate cu înplinirea . 
" dărilorit, se trecii în bndgetuli chieltuielilorii. 

Art. 3. Guvernul presintă Adunărei în fic-care ană, în “luna 
întâia a sessiunei ordinare, budgetuli, așa în câtit eli să: fiec pu- 
rurea votati cel puținii cu dece luni înaintea fie-căruia esercițiu,i 

| Art. 4. Sunt considerate ca făcândi parte dintr ună esercițiu' 
serviciile făcute și drepturile dobândite atâtă pe stimă Statului câtă 
și pe sâma creditorilori săi în: cursulă anulu peatru. care, este” 
făcutii budgetuli Xespectivi. 1: ! 

Fili-care ani financiarii începe la 1 Tanvarie şi se termină. la 
31 Decemvrie acelaşi anii. 

“Cu tote acestea, durata, periodulul în care trebuie a se  înde- 
IE 

7 Sancţionată prin decretulă. cu Nr, 395, din anulii 1864,
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plii tâte factele de venituri şi de. chieltuieli ale fie-căruia eserei- țiu, se prelungesce; - - , „- o „- a), Pănă la ] Fevruarie dupe finile anului financiară respec-= tivi, .pentra a îndeplini, în limitele crediteloră deschise, serviciul materialului a căruj esecutare începută nu sar fi pututii îndeplini înaintea ultimului Decemvrie pentru cause de. forță majoră sâi de interessii publicii, care cause trebue a fi enunciate prin 0 declara- țiă a ordonatorului, aneesată pe lânză ordonanță sai mandată, „+ b). Pănă Ia 31 Iulie pentru licuidarea şi ordonantiarea Sum- - melori datorite creditelorii, | a | 0. Pănă la 30 Septemvrie, totu după finele anului financiari respectivii, pentru a complecta tâte operaţiile relative Ia stringe- rea și la plata chieltuielilorii. „ Art. 5. Dacă budgetult presintată -Adunărei, contormii art, 3, nu ar fi votată în. timpul cuvenitii, atunci Guvernul îndeplinesce serviciile publice conformă budgetului anului. precedenti, fără înse a putea .eși câtuși de puțină din cifra chieltuielilozii votate în a- cestii budgetii, şi fără ca acâsta. sâ pâtă urma 'mai multi de câtii un ani. 

| 
"e 

„CAPITOLUL 11, 

Comtabilitatea “Generală. 

$. 1. . E 

Venituri, 

Art. 6. După cererea Guvernului şi prin ună votiă ali Adună-.. Tel, budgetulii seva putea, rectifica în cursulii anului in părțile ca- re nu Sar putea aplica. O - a | Art. 7, Nici ună imposită nu pâte -fi aședată nici împlinită daca nu este votatii de Adunare și Sancționatii de Domnii. . mplinireâ unui impositii nu se. pote face de câtii o-lună celă „puţinii după promulgarea legei ce'lă așeglă. | Art. 8. Împlinirea impositelorii de toti felulii, directe saii ne- . directe, se votâdă numai pe un ani. i . Art: 9. Modulii licuidărer, Strângerei și "ali urmărirei, rela :. - tivii la fie-care feliu de percepere, se determină. de legile și regu- lamentele speciale.. 
| | „Art, 10. Pentru ori ce Versemântii sei trămitere de bani în. - Dumerariii și alte valori făcute în casele Statului pentru un servi- ciu publinii, se va da îndată de către Comptabili o recipisă cu. ta- lonii în care se va înscrie versemântulii făcutii și natura monedelori. Acestă recipisă este descărcătâre pentru acelii care a făcut. vărsemântulii, şi formâdiă pentru elă unit titlu în. privintia Tesau- Tului publică, sub îndatorire însă din parte'i, ca să facă a se viza Tecipissa și a se tăia talonuli Săi, în timpi de 24 ore, de cătră
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funcţionarii şi agenţii administrativi însărcinat! cu asemenea înda-.. 
toriri - | 

Art. 11. Ori ce intrare de fonduri în casele publice, din ori 
ce serviciu ar fi, se face în socotâla Ministeriului de: finance, ca-! 
rele centralisă tâtă summa în registre și în Comptabilitatea generală. 

„Art. 12, Împlinirea baniloră Statului nu se va putea efectua 
de către unii comptabilă ală 'Tesaurului și în virtutea unui titlu făcutii 
după lege . e m - : 
"Ant. 18. Funcţiunile de Oordonatori şi de administratori sunt 

necomptabili cu funcțiunea de Comptabili. . - : n 
Afară din escepțiunile prevădiute de lege, ori ce agentă înstr- 

cinată cu mănuirea banilorii publici, este. priviti ca Comptabili! 
chiar prin faptulă. primire! acelor fonduri, constatată prin a sa 
chitanță sâii recipissă. o - [ | 

Nici o manutențiune (mișcarea banilori de la o- mână la alta)! 
a acestorii bani, nu va putea fi esercitată şi nică o casă publică nu. 
va putea fi gerată, de câtii de unii agentii-pusii sub ordinile Minis- 
teriului de finance, numită de dinsulii s6u după a sa presentațiune,: - 
responsabili către dinsulii pentru a sa. gestiune și justițiabilu ali 
Curţei compturilori. ' i 

Art. 14. Funcţiunile de Comptabilii și de Casierii sunt incom- 
patibile ca esersiciulit ori-căria “profesiuni de comerciu sâu de in- 
dustriă. | 

Art. 15. Nici unii Comptabili sei Casier nu va putea . lua 
parte directă sâii. indirectă la adjudicaţiunile: de furniture s€ii de lu- 
crări publice, . ” ii 

Art, 16. Nimeni nu vu putea fi instalătii în esersiciului fune= 
țiunei sale de Comptabilii alii banilorii “publici, numai în virtutea: 
titlului funcţiunei: sale, ci va trebui mai ânteiii să justifice că au 
săvârșitii jurământul și că aii depusit cauțiunea in forma și înain-: 
tea antoritățilorit prescrise de legi şi regulamente, 

„Art. 17. Tesaurulii publici, conformii legilorii stabilite, are pri- 
vilegiulii asupra: averii ori-căruia Comptabilă, Casierii , depositară. - 
sâi' însărcinatii cu mânuirea bari.:u publici. 

Art. 18. Veri-ce Comptabilii, este responsabilii: pentru împlini- 

positelori. a cărora percepţiune “i este încredințată. : 
Spre a putea obține descărcare pentru articole ncîmplinite, el: 

este datorii mai ântâiii de a face ca să se constate că neînplinirea 
nu provine din a sa neglijențiă şi că a întrebuințati în timpi 0- 
portuni tote silinţiele și urmăririle necesari. ie 

„ Comptabilulii care nu a înplinitii sumele datorite pâte fi siliti 
a le plăti cu de la sine, considerându-se aceste sume ca şi înpli-: 
nite. La asemenea casii, elii este subrogatii . Vadreptulii în creanțiele. 
și privilegicle Statului, în privinția debitorilorii. 

„rea capitaleloră, a veniturilorii, a tacselori, a drepturilorii și a im-. - 

Art. 19. Veri ce primitoru, casierii, depositarii sii altii însăr-. 
cinatii cu bani publici, nu va putea, fi. descărcatii sub cuvântii căi 
Sail furatii s€ă aii pierduti banii, de nu: se va. justifica că furtișa-: - 

*
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gulii sâii pierderea, ai provenită dintro forțiă majoră Și că S'aii luată tâte precauțiunile prescrise de regulamente în acestă privință. Ministrulu financeloră, mai înaintea hotărârei ce va da Curtea de. compturi, și fără a prejudeca nimici, pâte ordona ca să se Ver se provisoriu sumele furate, pierdute sâă contestate, E Art. 20. Ori ce contribuțiuni directe sâă indirecte, altele de câtă acelea care sunt autorisate de legile de finance, sub veri-ce ti- tlu sâi veri-ce numiri Sar înplini, sunt cu desăvârșire oprite . Autoriţăţile: care ar ordona înpinirea lorii, funcţionarii carii ar face repartiţia lori, precumii și listele şi tarifele și în sfirşită toți funcționarii publici care -ar sevârși înplinirea unorii aseminea - dări nelegal, se vorii da sub judecată și se voriă pedepsi după legi. . Iar persnele carii vori î plătită, dacă nu li sar înapoia în- dată aceea ce ai dată, voră putea în timpii de trei ani SăȘI câră. „ banii fînapoi, de la ori icare funcţionari publici va, fi ordonată s6il făcutii înplinirea, şi nu vorii avea trebuințiă spre a'și esersa, ac-. țiunea lori înaintea 'Tribunalelorii de nici o prealabilă autorisațiune a Guvernului, A E e 

SI: 

Ohieltueli. 

Art, 21. Legea anuală de finance deschide fiă-căruia Ministru asupra Ministrului de finance, creditele necesarie pentru chieltuelile prevădu'e pentru. fiă-care esercițiii, Aa „Aceste credite se plătesci din mijlOcele cuprinse în budgetul veniturilorii. i a , : „Art, 22. Ministrii nu potii nici chiar sub a loră respundere chieltui nici contracta îndatoriri de chieltuieli peste creditile des- : chise fiă-căruia din ei. ; E m Art 23. Ministrul de finance nu pâte nici chiar sub a sa „.Yespundere autorisa plăţi covârşitâre creditelor deschise fiă-căruia - - Ministru. „i ai Art, 24. Ministrii nu potii cresce prin nici unii mijlocă parti- cularii şi din nici o altă sorginte suma creditelorii afectate chieltu-. eliloră Joră respective, prin urmare, ori ce bani ar întra în casa: Stetului. peste sumele veniturilor. prevădute în Dadaetii, se: voră - trece în budgetulii curentii, sub numire de, venituri estra-ordinarii, Cândi: veri unele din obiectele mobile sei imobile ale Statu- lui ar fi lăsate în disposiția Ministrilorii şi ne mat fiind în stare: a se întrebuința, vor fi primitâre de a se vinde; atunci vângarea lorii se va face prin licitaţiă publică şi cu cancursulii Ministrului de fi- nance sâii alii delegatului săii; iar sumele produse din asemenea > vEngdărigse vori trece ; asemenea, în budeetuli curentii, sub numire "de venituri estra-ordiuarie, | 
_ Totă în rândulii “veniturilorii estra-ordinarie ale esersiciului - curentă se vorii trece și sumele ce 'vor fi fostii plătite fără cuviin-



d 

— 619:— 

-ță sau din-greştlă, după ordonanțele Ministeriale, și carii vor tre- 
bui restituite în Tesaurii, precumii și acelea cari, fiindi avansate 
în virtutea serviciilori cari nu S'ait esecutatii, ai remasi fără des- 
tinațiune, şi pe cari primitorii nu Var fi întorsii de câtă după în- 
chiderea, esersiciului. E | 

Cătii pentru sumele întârse în cursulii duratei esersiciului pe. 
seama, căruia s'a dat ordonanțe de plată, Ministrii ordonatori vorii 
putea dispune din nou de aceste sume, pentru trebuinţele la care 
eraii afectate, însocind însă cer€rea lorii către Ministrulă financelor. 
de recipisa Comptabilului care va fi primită acele fonduri, de nu- 
mele pers6nei care ai intorsii aceste sume în casa Tesaurului, de 
ordonanța de restituire şi de arătarea causelori carii facii necesa- 
rie reintOrcerea acestei sume la creditele Ministrului ordonatorii. 

Art. 25, Cândii creditele. deschise 'de legi anuale de finance 
nu: ajungi. a acoperi serviciile la care sunt afectate, Domnul, după : 
cererea Ministrilorii respectivi, pâte să le deschidă credite supli- 
mentarii prin ordonanțe Domnesci, în marginile prevădute prin un 
articolii specială din legea budgetară. | 

Acele credite se vorii supune Adunărel la cea dintăiă sesiune 
spre a se legitima. E AR 

Art. 26. Ordonanțele Domnescă cari, în lipsa Adunărel, ai. 
deschisii sub veri-ce titlu credite Ministrilorii, nu.se potii pune în. 
lucrare de către Ministruli de finance, de câtii dacă vorii fi basate 
pe.părerea Consiliului de Ministri. Ele sunt contrasemnate de mi- 
nistru care a cerutii creditul, și publleate îndată în Monitorulii 
oficiale ata e 

Art. 27 Aceste ordonantie se întrunescii tâte în unii singurii 
proiectii de lege şi se supunii Adunărei de cătră Ministrul de fi- 
nance la cea dintâiu sessiune și înaintea presintiirei budgetului. 

“Art. 28. Facultatea de a deschide 'prin ordonantie Domnesci 
credite: suplimentarie conformii Art. 25, nu se aplică. de câtii la 
chieltuieli privitâre la unii serviciu votatii. și a căruia nomenclatura. 
este cuprinsă în fiă-care anii în legea anuală relativă la budgetulă 
chieltuielilori, |. . E E 

Art. 29. Oredite estra-oidinarie se potii creea numai la 'trebu- 
intia, care nu sai pututii prevedea la votarea budgetului, nici S'ar 
putea amâna pănă la întrunirea Adunărei.: i 

n asemine casuri, Domnulii pote deschide Ministrilorii respec= 
tivă credite estra-ordinarie în marginile prevădiute prin unii arti-. 

- coli specialii din legea budoetară. 
La casuri estra-ordinare care ar necessita deschiderea de cre- 

" dite mai mari şi covârșitâre acestui fondă, se va, convoca Aduna- 
rea, și Ministeriulă va cere unii creditii legislativii, propuindii totii 0- 
dată căile și mijl6cele pentru acoperirea, lui. ÎN 

Regularea acestorii credite se va urma conformă art. 27. -: 
Art. 30. Fiă- care creditii estra-ordinariu deschisă unui Minis- 

tru formâdii, unii capitolii osebită în socoteala esercițiului pe s6- 
ma căruia s'au deschisii aceli crediti Me Sa 

.
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Art, 31. Creditile deschise prin legea anuală de finance, pen: : tru cheltuielile unui: esersiciu, nu potiă fi întrebuințate la cheltua- lele unui alt esersiţiii, nică acele alocate pentru ună Ministeriu nu - se potii întrebuintia la chieltuielile unui. altii Ministeriu. o “Art, 32. Budgetulii chieltuicleloră fiă-căruia Ministeriu este în- părțiti în. capitoleespeciale şi articole, fiă-care. Fiă-care capitoli | cuprinde serviciuri corelative, s6u de aceeasi nâtură; articolii fiă- căruia capitolii cuprindă înpărțirea amenuntă a serviciului 'prev6- diutii prin acelii articolă E | a Art. 33. Summele afectate de lege la chieltuiala unui capitolă, . nu se potii întrebuintia'la chieltuiala unui altă capitol; assemenea şi: Summa, efectată la uni articolii, nu se pote întrebuintia la chieltuiala unui altă articol. Me a - Art. 34. Nici o creare cu chieltuiala Statului. de drumuri, ca- naluri, poduri, păriuri, edificiuri publice și altele nu se potă face de câtii în temeiulit scu a unei legi speciale scu a unui creditii des- „chisii unui capitolit speciali în budgeti, . a n assemenea casi, cererea celui d'âniâiu crediti trebue să filă. neapărat însocita de evaluarea chieltuielei întregi. :. | Art. “35. Ori ce lucrări publice de o mare. importentiă, pre- „cumii, căi ferate, cunalisări de râuri, drumuri, canaluri și altele, fiă a se. face cu cheltuiala Statului, fiă prin companii particulare, nu poti fi esecutate de câtii în temeiulii unei legi speciale,. „-„ Acestă lege trebue să fiA basată pe 0 cercetare administrativă. . Art. 36. În fiă-care lună, Ministrulă de finance propune Dom- nitorului, după cererea, celor- -alti Ministat, înpărțirea fonduriloriă ce fiă-care -are a întrebiintia în luna viitâre. Aa „Art. 37 Nici o chieltuială pe s6ma Statului nu pote fi plăti-. tă de 'cătră Ministrulii financelorii de câtii în puterea unei ordo-: nantie a Ministrului respectivă seu a funcționarilorii delegati de eli. ” Art. 38. O asemenea ordonantiare, ca să pâtă fi primită de Mi- nistrulii de finance, trebue s& se raporte la. ună creditii deschisă într'uni chipi: regulati şi să fiă coprinsă în marginele înpărţirei . - mensuale a fonduriloră disponibile, a - Art. 39. Ordonatorii sunt responsabili de, plăţile mandate! de . dinșii în contra, legilorii Și a regulamentelor de administrațiune, | Comptabilii şi casierii, mai înainte de a procede la plata. ordo- nantielorii şi a, mandatelor liberate pe sâma lorii,: stu de a le visa spre a fi plătite de alti comptabili, sunt datori sub a lori. respun= dere a se încredintia că s'a observatii tâte formalitățile și s'a, Ipro- dusii tâte piesele justificative prevădiute prin regulamente. : . Art. 40. Ministrii . nu ipotă face nici unu contractă, tocmâlă s6u adjudicaţiă care ar trece peste terminulă duratei unui budgeti; la din contra, contractul va rămânea fără efectii pentru terminuli escedentii şi contraceiulii -nu va putea trage la respundere de câtă numai pe Ministru. ia a „Se esceptă din acâstii regulă contractele de închiriere stu de . întreţinere, carii poti fi intocmite pentru uni termini mai lungă ;
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la acestii' casii se va trece în fiă- care'budgetii partea, de: chiel- 
tuială cuvenită în sarcina, anului la care se raportă budegetulii, înse 
cu încuviintiarea prealabilă a Adunărei pentru asemenea “contragtări. 

„ Cândi lucrarea nu se :pote realisa în timpul budgetului Și es- 
"te necesitate a se înpărți pe.mai multi ani, Alinistrii nu vor putea 

contracta pentru ună termină mai lungii de câtii în virtutea “unei 
legi speciale. 

Art. 41. Nic o creantia nu se pâte licuida de câtii prin un 
Ministru s6u prin: unulă din delegaţi! săi în numele numai ali ce- 
loră în drepti. 

Art. 42. Titlurile a fiă-căruia lichidari trebue să iofâţișege 
” dovegile despre, drepturile dobândite asupra Statului, și să fiă 're-- 

digete în formele prescrise prin regulamentele speciale ale fiă-că- 
ruia serviciu 

Art..43. Ordonatorii chieltuicliloră nu vorit putea sub nici un 
pretestii s& încheie! vre 0 stipulațiă de dobândă ;s6u comisiune 
de bancă în folosuli vre unui contracciu sâu antreprenorii, precumă 
nici a cere de la aceștia vre unii asemenea folosi. : 

Art, 44. Nic unii avunsii nu se va putea acorda, la încheierea 
“unui contractă pentru lucrări, furnituri s6u transporturi, de câtii pe ' 
garanţia unei val6re: ipotecare sait depositii de alte .valori Şi până 
0 a '/.g parte din costul totali. ' 

Nic un aconti nu se va putea da de câtă numat pentrupar-. 
tea serviciului impliniti. 

* Tote aconturile liberate nu vorii putea trece însumate peste 
| cinci părți din. șese din lucrările, farniturile saii transporturile e 
fectuate. ! 
La fie-care acontii se va opri 0 parte proporțională din avans 

în câtii să fie acâsta refuitii la terminarea, serviciului contractatii.. 
„Art, 45. Tâte tocmelile în numele Statului « se vorii face „prin: 

concurență și publicitate. 
Art. 46. Se vori putea însă face- tocmeli prin bună învoire: 

„: “L. Pentru predările, transporturile și lucrările a căroră chiel- 
tuială nu va covirşi suma de lei 10 mil, saii dacă va fi vorba d'o' 
tocmâlă făcută pentru cinci ani, a căria chieituială anuală nu'va 
trece peste suma de lei tref mii. . 

II, Pentru 'ori-ce. predări, transporturi sai lacrărt, cândii îm- 
prejurările vorii cere. ca operaţiile Guvernului să se ţie secrete. 

- Aceste tocrmeli trebue mai întâiii să. fiă. autorisate de Domnitori 
după unii raportii. speciali. 

III. Pentru obiecte a, cărora, fabricaţiuhe, este. esclusivii pro- 
prietatea cu brevetii de învenţiune sai de importaţiune, acelui « ce. 
le are. --i.: 
„IV, Pentru obiecte cari nu sar putea găsi de cât la 0 sin-: 
gură pers6nă. 

V. Pentru lucrările şi obiectele de artă și de precisiă a că- 
Tora esecutare nu se va putea încredința de cât L a artişti încercaţi.
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VI, Pentru esploatările, fabricările și predările carit' nu sar fi făcută de câtii ca probe. E A „VII, Pentru. materiele și producte de hrană care, după natura lori “particulară și specialitatea întrebuințărei la care suntit desti- nate, vorii fi a se cumpăra Și alege- în locurile unde: se produci, Sai care voră fi a: sa preda de către însuși producătorii fără mij- „ locitori, | - ia | VIII. Pentru predările, transporturile saă lucrările cari nu vorit fi dobinditii la licitație nici uni preții, saii în privința cărora se vori fi propusi prețuri ce nu putea fi primite. . o “IĂ. Pentru lucrările acelea, cari,. în casă de urgență: eviden- tă provocată de împrejurări neprevădute, nu. vorii putea suferi a- dăstarea termenilorii de licitaţie. | . a Art. 47. În casti cândii 9 tocmâlă ce va fi de natură a se fa- ce prin concurență şi publicitate, nu s'ar puiea realisa. din lipsa de oferte saii din esageraţia, prețuriloră propuse, va trebui să se facă O nouă încercare de licitație întrunii termini minimumi de la 15 la 30 ule, iar pentru licitaţiile may importante care ar trece peste Suma de una sută mik lei, acel minimumiă va fi. de două luni de la data publicaţiunei. Da A Art. 48, În casă cindi predările ce vor fi a se da prin lici- tație nu vor fi de natură a găsi în ţâră o concurență îndestulătâre "pentru a garanta, preciurile cele mai avantagidse , publicațiunile se “ori face şi în străinătate. e Art, 49. In condițiile așiedate la începutii se” vori determina, natura și importanţa garanțiilorii ce contraccii sati antreprenorii „Yori fi datori a înfățișa, saii pentru ca să fiă rimiţă la licitaţie Sail pentru ca, să asigurese, îndeplinirea contractului. Ele voră de- termina aseminea acţiă ce administrația va esercita asupra acestorii garanții în casti de neîndeplinire a contractului. i "Art, 50, Insciinţarea despre licitaţiile ce voră A a se ține se ya publica, afară de casurile de urgență, cel pucin cu 30 ile îna- inte prin afișe, prin jurnalile oficiale și cele mai răspindite prin ţ6- ră şi prin tote inijlâcele de publicitate, iarii pentru licitaţiile max importante .cari ar covirși suma de 100,000 lei, terminuli publi- caţiei va fi de două luni cel puținii. | „ Ac6stă, însciințare va face cunoscutii: „- I Loculă unde se pote vedea condiţiunile, II. Autorităţile însărcinate cu facerei, licitaţiei. ” . „IL Loculii, dioa, şi ora pentru adjudicaţie. a „Art, 51. Licitaţiile se facii prin oferte. Ofertele se voni de- pune sigilate. în şedinţa publică. Când Ministerulă respectivi sati împuternicituli din partei va fi determinati de maj înainte un mac- simumi de. suirea preţului saii'un minimumi de coborâre, acest macsimumit sau minimum va trebui să se depue sigilatii pe biu- „Toi la deschiderea Şedinţe „i Art. 52.:Mal înainte de deschiderea ofertelorii: se. deschidă şi se cercetedă garanţiile, respingindu-se acelea „ce nu ar fi valabile d
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sai n'ar îndeplini condiţiunile prescrise prin caetele de însărcinări, 
Apol-se procede la deschiderea ofertelori respingîndu-se' mai 

înteiii acele a cărora garanțiă n'aii fostii îndestulătâre. 
Art. 53. In casuli cindii .mat mulți doritori ar oferi același  - 

preț, și cîndit acesti preţă va fi cel mai de jos din cele cuprinse 
în oferte, se'va proceda la o de isnâvă adjudităţie chiară în acea 
şedinţă, sai prin noue. oferte sai prin 'strigâri pănă la stingerea a trei focui d'arindulii și numai între doritorii caril ai oferiti ace- lași prețiă, | | 

Art. 54. ReSultatuliă fiă-cării aljudecații se va constata prin- 
truni procesii-verbalii, care să arate tâte împrejurările operaţiei. : 

Acestii procesii-verbalii se va încheia în şedinţă, chiar îndată 
după deschiderea ofertelorii, şi se va constata adjudecația față cu 
toți concurenţii, însemnindu-se atâti numele fiă-căruia. concurentii câtii și prețulii cuprinsă în oferta, sa. Preţulii va, fi scrisii nu nu- 
mai în cifre, darii și în litere. 

Acestii procesii-verbalii se va: sub-semna, nu numal de Minis- 
tru sai de delegatulii' stii, şi de adjudicători, dar încă și de cel- l-alți concurenţi. e ” 

Nevoinţa sai. neputința de a subscrie din partea acestora se va menționa în procesulii-verbalii. Ie 
Contravenirea la aceste disposițiuni sa va, pedepsi conforinii legilori. - Da a De 
Art. 55. Adjudicaţiile și de isnovă: adjuiicaţii voră fitoti-d'a- | 

una supuse la: aprobarea Ministrului competinte, şi nu voră fi va- labile și definitive de câtii după acestă aprobare. |. - o 
Art. 56. Ori-ce concesionarii este supusă, în casii de n'esecu- 

tare a contractului, la o adjudicațiune din noii făcută în contra lui. 
„Art. 57.. Ort-ee licitaţie abătută din formile: prescrise din a- 

câstă lege va fi considerată ca nulă. ” 
+ Art. 58. Testului articolului 40 pină Ia art. 57 esclusiy, voră fi totă-d'uuna, afișiate în sala adjudicațiiloră. Da 
Asemenea se va face mențiune în publicaţiunile ce se vor face despre aceste articole, i 
Art. 59. „Tocmelile prin bună învoire încheiate de către de- legați unui Ministru și cumpărătârea ce vorii face, vor fi asemenea; 

supusse la aprobarea sa şi vori trebuia, fi însocite de actele - jus- tificative. . a 

% 

| “CAPITOLUL 11. 
Regularea definitivă a Budgetului. 

Art. 60. Regularea definitivă a unui budgetii va face obiec- | 
tulă unei legi speciale, pe lângă care se vor anecsa socotelile Mini-! 
strilorii, -: e _ 

Acâstă lege se va Supune Adunărei în aceeași formă Și ÎN ace- 
ai : N aa lași cadru'ca și budgetulii: iii e 

7 
îă
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„Art 61, Unit tablou ali budgetului încheiată va fi” anecsatii pe lângă proiectulă de lege pentru regularea fiă-căruia esersițiu Și va cuprinde lămuritii și anume: a a) În partea veniturilorii. ". Elaboraţiile venituriloriă. 
ubli IL. Drepturile Constatate asupra contribuțiilorii şi venituriloră publice -. . e Sa e „UL. Înplinirile efectuate. 

IV. Remășiţele, 
d.) În partea chieltuelilorii 

„: I. Creditile deschise prin legi | 11. Oreditile dobândite. pe sema creditoriloră Statului. II. Plăţile efectuate, ŞI. a 
IV. Chieltuelile ce remâni a se plăti, a Art, 62. Guvernulii presintă Adunărei- socotela fie-căruia - e- sersițiu în terminulii multi de duot ant de la închiderea lui. Cur. tea, de compturi supune Adunărei o lună după. deschiderea sessiu- nei ordinare, împreună cu ale et observațiuni, Comptuli - generală ali stărei aceluiaşi essersițiu precumii și documentile sprijinitâre, Art: 63. Sumele realisate din remășițele veniturilor esser- sițiului încheiatii, se vorii trece la venituri. în socotâla anului în „curgerea căruia se vori înplini. Sa - Art. 64. Creditile scu plățile de credite remase neintrebuin- țate la închiderea. esersiţiului, se vori 'anula în comptabilitate, - Art. 65. Mandatile a cărora plată nu se.va, fi reclamatii până la închiderea esersițiului, se vori anula; plata lori se va putea cere și efectua prin o nouă ordonanţiare în cursii de cinci ani so- cotiti de-la 1 Ianuarie alii anului care dă numele stii essersițiului . în care s'a dati mandatile. | a | Art. 66. Cândii la închiderea unul essersițiu, unele alocaţii. din budgetii se găsescii încărcate cu drepturi în fav6rea,. creditori- „.. lorii Statului pentru lucrări adjudicate și în cursă de. esecuţiune,. „partea alocațiunei. necesarii. pentru a plăti creanție se va transfera : la esersițiulii corentii. a ” Art. 67. Plăţile- remasse a se efectua pentru chieltuelile unui esersiţiu încheiat. se vorii ordonanția asupra fondului esersițiului anului în care sa reclamati. -:,: a ia _Ele se vorii trece la ună capitol speciali firă alocațiune de” - onduri, 

Art 68. Îndată ce comptulii. definitivi âl unui &sersițiu este încheiatii, Ministrul ordonatâri alcătuesceii State nominative de cre- anțiele neplătite la închiderea acelui esersițiu și trămitii o îndoită copiă la Ministrulii de finance, a Su „Art. 69. Ordonanțele pentru :plata acelorii creanţe nu se e-  fectuadă de câtii după ce Ministrulă de finanţe a recunoscută prin acele staturi nominative că creanțele ordonanțiate se aplică la cre-: dite remase la disposiția Ministriloră. a . Art. 70. Cânai creanţe bine constatate asupra unui eserci- 

«.
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țiu încheiată vorii fi remasii netrecute . prin legea, de regulate a a- 
- celui budgetii, partea alocaţiilorii care le ar fi fostă afectată nu se 
„mal pote. transfera la alte „eserciții de - câtă.. numai „Prin -.0 anu- 
"me lege. : i 

Ant. 71. La espirarea terminului de cinei ani, care se dă ce- 
"loră în: dreptă pentru a reclama efectuarea creanţelor râmase ne- 
plătite, „esercițiul încheiatii la care privescit acele creante se soco- | 
tesce: închisii. pentru: totii-d'auna, şi creditile la care. s'ar. aplica a-: 
cele creanţe se anulesă întruni modă definitivi. | 

„ „Art, 72. 'Ministrulii de finance va trămite pe totă anul la. 
Curtea de compturi o aritare !de operaţiile relative. la esercițiuri : 
încheiate până la a lori definitivă închidere una din copiile s:atu- 
riloră nominative, menționate la art. 6$, pentru cei în dreplă cu 
creanţe reclamate asupra acelora esercițiuri -precumii și- actele do- 9 

- veditore pentru «respunderea baniloriă. . 
Art.. 73. Ministrii așternii fiă-care în pante socotelile lori. 

„.„. Ele se alătură pe lânge socotâla generală a eserciţiulu. 
Art. 74. Aceste socoteli coprindă [tâte operațiunile. ce s'aii 5 

urmatit pentru fiă-care servicii de la deschiderea și până la închi- - 
derea fiă-căruia esercițiu. | Se 

„i. At, 75, Socotelile fiă-căruia esereițiu trebue tot-d'auna. fă- , 
cute întrun modă uniforimii cu aceleași împărțiri, aceleași capitole și 
articole ca și budgetulii disului esercițiu, afară de chieltuclile ne- 
prevădute în budeeti și pentru carii se facii articole și capitole a-. 
diționale şi osebiţi. i a 

„„ Art. 76. Fiă-care Ministru înfâțișegă pe toti anulii Adună- 
rei legislative unii statii sumariu de tâte adjudicaţiile, de tâte con-: 
tractile și. de tâte cumpărătârele făcute în cursulă anului încetatii, 

„_Acestii statii arată numele şi locuința părțilori- contractante, 
dălnuirea şi principalile condiții ale conțractelorii, ... | 
„ui, Art.-17.. TOtă averea mobilieră a Statului precumii și mobi- 

lile, se vorii trece înti”un inventariu după care se va depune câte ! 
un essemplarii la, arhiva Ministeriului finaneeloriă, la Curtea de com- 
pturi și la Ministeriu si Administrațiile respective. —. E: 

- + Inventariile se vor revisiui. și se vor îndrepta la .finitul tiă- 
„cărui anii și Ja fiă-care: schimbare de funcţionari în a cărora sâmă 
sunt dăte prin agenți ai administrației numiți de Guveinii. 

„Art 78. Ministrii vor da la Curtea de compluri: ... | 1. Un Tablou detailatii de proprietățile Statului și. veniturile, 
ce produci., ...: a N 

„. „2, Copii de processile verbale după adjudicaţii, tacse de po-. 
duri, tăeri de păduri, închirieri săi arenduiri de proprietăți, vendări 
de fineturi, producte și ulte assemenea: DI aa 
„18. Estracte de cătățimea  sumeloria impositelorii directe după: 

roluri, împărțite pe districte Și comune, şi în genere de tâte docu-. 
mentele care constată unii dreptii dovânditii ali Statului.. 

4. Un tabloii de tote procesele: câştigate saii pierdute de Stati - 
cu îusemnare de sumele ce are a plăti saii a priimi po fiă-care anii. 

40 

Î



— 626:— 

în e CAPITOLUL Ii mi 
4 

4 

- “Despre stingerea ercânțelor contra Statului prin prescripții „Șă Brin opriri Judecătoresci. | i 

Art. 79. Suntii' prescrise și cu desăvârşire stinse“ în folosulii. - Statului tâte' creanţele 'remase nelicuidate, neordonanțate și neplă-: - tite în termină de cinci ani, socotiti de la deschiderea eserciţiului... Acâstă prescripţie: nu se: aplică 'la contracte și cumpărături : carii vor cuprinde unii termeni mat scurtii de prescripţie și nu pre-,. judică întru nimici alte prescripțiuni. mai scurte prevăţute de legi... Art." $0.. Cu -tote acestea, disposiţiile articolului precedentii nu. voră fi aplicabile la casul când - creanțele nu: s'aii ordonanțată sati: - plata lorii nu 'staii: efectuatii! la terminile prescrise, 'din fapta chiar: a administraţiei sai din causa judecățilorii ce: S'aii, urmatii înaintea, - Tribunaleloră --: - Ii E a „Vezi 'ce creditorii va fi în dreptii a. cere: de la Ministru - com- „petinte săi dea unii acti prin care să constate data, cererei Și pie- sele aduse în'sprijinirea' d. .. : i î ae Art. 81. Ver ce mandatii a căruia plată nu s'aii reclamatii în termenii de cinci ant, începândii de. la L-ii Ianuarie a anului “ce dă numele săi esercițiului, este preserisii în: folosulii 'Tesaurului. ii: -- Acestă prescripţie” însă nu privesce pe acele mandate de pla- * „tă cari: se voră fi: opriti în.urmarea . veri “unei cereri 'de secuestru: | s6i de oposiţie. _ tin Art - 52. Summa mandateloră de plată oprită prin! cereri de secuestru s6u opotițiuni se va vărsa în cassa de depesite şi : con-": signațiuni, spre a sta acolo pentru assigurarea drepturilorii celorii: ce li se va: cuveni.: Prin acâstă depunere -Tesaurulă publici este. cu desâverșire liberatii. N i aa “Aceste feliuri de. consignațiuni nu dai “areptă de'nicl'0 do-. bândă pe sema părțilorii intersate. uta i Până ln înfiintarea unei casse de” corsienațiuni: și deposite, “, asemenea summe se vori depune în cassile Tribunalelorii respective... „2 Art. 88.. Sunt definitivă remase pe 'sâma Statului sumele versate în casile agenţilorii de poștii s6u- de: drumuri de ferit: ale - Statului, spre a ce trămite la destinaţiunea loră, și a cărora pla=': tă nu Sa reclamatii de cătră cei în dreptii în termini: de trei ani din dioa -predărei acelori sunime. n Art. 84. Veri-ce cereri de opriri seu oposițiuni asupra sume= : loră' cuvenite a se plăti de 'cătră Statui, veri-ce semnificațiune des- pre cesiunea scu transportulii unoră aseminea sume la o treia per= - S6nă şi veri-ce alte notificațiuni cari ar avea de obiecta popri pla- : ta: lori, trebuescă, sub osinda de nulitate, a fi date în- cunoscintia Ministrutui pe care privesce plata s6u a delegatului său în judetiu ; iar la casi de urgenilă, chiar agentului “Fesaurului însărcinată a e-- 

. 

fectua plată, | 

DL
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- CAPITOLUL YV, 

m Despre perderi și deficituri. 

Art. 85. Pe fiă-care anii se adaogă la: budectă o alocațiune 
specială spre a acoperi și a regularisa -pierderile ce vor resulta: 
din deficite, evenimente estraordinare si păgubi și chieltueli prove- 
nite din procesele Statului. - a 

+ Aseminea pierderi vori fi constatate de Ministru respectivă 
care 'si va pune tâte silințele spre a asigura, despăgubirea, Statului 
din cauțiunile şi averea debitorilori. - - pi 

Art. 86. Dacă în curgire de cinci ant dea data hotărârei Cur- 
ței de compturi, creantia deschisă pe sema Statului pentru -cause!; 
de deficitii sâu de ori ce evenimentii de fortia majoră, nu Sau pu-. 
tutii acoperi, se va, constata, neputintia înplinirei printi”unii procesii ! 
verbali care se va însoți în sprijinirea comptului generalii ali. Sta- 
tului.  Copiă legatisată dupe un asemenea procesit-verbale se va a! 
necsa la comptulii Comptabilului însărcinatii cu înplinivea deficitului. 

»» Art. 87. Funcţionarii însărcinaţi special şi directii “cu -survi-! 
gherea Comptabililorii și cu controlulii comptabilităței lor, sunt re-, ” 
sponsabili de ori ce deticitii ce nu se pote acoperi, şi care arii fi 
provenitii din causa lipsei de verificaţiune asupra gestiunei Comp-. 
tabilului ce se va afla în deficit, : pr e 
„+. La unii assemenea casti, unii decretă. Domnescii motivatii fic- 

scală, după propuuerea Ministrului de finance, totalul sii “partea, 
deficitului de care funcționarulii este responsabilă. ICI 

Cu acâsta însă nu se atinge dreptulii acestuia de a se! arăta 
cu cerere la Curtea de compturi spre a "1 se face legiuită îndrep- 

„tare la casă de a fi năpăstuitii. 

CAPITOLUI, VI. ai : 

Despre darea compturiloni. 

Art. 88. Oti-ce comptii declaratii. de sincerii şi adevăratii, e- 
ste datatii și subsemnati de Comptabilulă care Pa încheiat Și îna-: 
intatii la autoritățile competinte în terminile “prescrise de. legi, cu 
alăturare de actele justificative. A e 

„ „Nici o preschimbare nu se mai pote face la ele după presen: - 
tarea loră de câtii prin o sentinţiă a Curţei de comptul 

Art. 89. Comptulii generalii alii financelorii va cuprinde: patru 

IL. Comptulii primirilorii. 
IL Comptulii chieltuieliloriă. Ia 
IL. Corpturile de gestiune. - i 
IV. Comptulii budgetari . | E DR Ie 

» Art. 90, Compturile speciale ale Ministrilorii vorii cuprinde: - 
,
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» 1. O tablă generală pe.capitole a tutulorii operațiuniloriă es- "sercițiului presentatii. | : 2. Ar&tarea desvoltată de cheltuielile „constatate, plăţile efec- tuate și creanțiele remasse a se solda. 
„8.0 tablă comparativă, pe capitole a chieltuielilorii . eserci- țiului presintati cu acelui care a precedatii, 'arătândă causile dife- ; 

rințielorii. RI IE CEI IOD Ec Ie ! „4. Tabla operaţiiloră relative la esercițiură” încheiate. i s:Art, 91,.0r ce comptabilitate publică este basată pe scripte oliciale și pe; documente justificative. DN i | Scriptele prescrise de lege se ținii în formă de dopia-scriptură,: 114. Întună jurnală generali pentru încrierea operaţiunilorii de totă dioa .. .. , E E a ia -: 2, Înta'o carte inare. de partidă în care .se resummă tâte ope-, rățiunile după. natura lord... N o e iu -- +,3. În. registre ajutătâre în care se descriu acele operațiuni în , tâte amănunțimile lori... .. Ia - i is Art, 92. În :primile „ dece dile ale fiă-căria luni, casierii tră- miti: ordonatorilorii secundari, borderouri de plățile făcute în. luna “precedintă, pe esercițiu, 'pe Ministerit Și, capitole. i ii. La închiderea .eserciţiului ei adaogă borderouri de plățile ce. mai remânii a se efectua pentru acelă esercițiu, cu arătare de-na-. tura creanţei şi de numele celori în dreptă. A 
- „și “Art, 93. Ordonatorii. secundari ai creditelorii Ministeriale ținii u_ comptabilitate, strictă pentru tote operațiunile ce le sunt încre: dinţiate, după cunmii .se espune în at. 91. : i n dece ale fiă-căria, luni, el trimită „către Ministrii lori so- coteli .mensuale aședliate în formile ce-se vorii ficsa prin regula- mente speciale. sa "Unii comptii generali este trămisii de ei la închiderea, defini- tivă a esercițiului, 'cândii se, vor închide totii de odată și registri- le lori. . CI . . „Art. 95. Comptabilil sunt datori să adresede pe tâtă luna la Comptabilitatea “generală a financeloră: unt borderoii de primiri. și cheltueli, însoţite de acte. justificative şi adeverite conformii pres- cripțiunilorii .regulamentare. ...: ” , E DR i» „Art, 96, Ori ce primitoriii sâi agente comptabilii ali diferite-” lori: ădministraţiuni financiare este datorii a preda pe. fie-care. anii : şi mal înainte de 1 Aprilie la Curtea de compturi socotela. mestiu- hei sale. : aa E e ! >. Acâstă socotâlă. coprinde tâte faptele gestiunei în curgerea pe- riodului anuală, ori care ar fi natura lori si ori care ar fi servi-. ciulii publicii s6ii particulari la care ele:se raportă.:.. &, Aceste socoteli presinti: RARE | 1. Tabloulii valorelorii în ființiă în" casă și în parto-foliuri şi alii creanţelorii remase neinplinite la începutul gestiunei anuale, sâii alu sumeloră cu care ar. fi: deschise Comptabilulă la aceeași :epocă. 2, Primirile și chieltuielile de ori ce naturii făcute în cursulii
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acestei gestiuni, cu arătare' anume a 'eseuciţiilorii și a drepturilor 
la care sunt privitâre. -- . : n re 

- Totalulu val6relorii ce se va afla în casă şi în porto-foliulii 
tomptabilului, precumă şi alii creanţielorii remase ncîiplinite la 
sfirşitulii gestiunei anuale s6ă-alii sumilorii cu care ar fi deschisi 
la aceeași epocă. - | DE . i 
„Art. 97. Socotelile şi registrile Comptabililorii de bant publici 

se închidii la 31 Decemvrie ali fiă-căruia anii sâii la epoca înce- 
tărei funcțiunilori lori. 

La aceleași epoce se verifică situațiunea caselorii şi a porto- 
foliilorii lori și se constată printr'unii procesii-verbalii de către a- 
genţii administrativi or&nduiți pentru“ acâsta. 

“Art. 98, O. comisiune. specială, al6să de Adunare, va încheia | 
jurnalulii şi carta mare de partide a Comptabilităței generale Ia fi- 
nile lui Decemvrie, şi .va „constata prin -procesii-verbalii, comunicatii 
Adunărei, concordenția socotelelorii Ministeriale cu scriptele centrale 
ale financelorii. a e i . 

Art. 99. Cândiă se va întâmpla ca comptabilii Statului să fiă- 
în acelaşi timpii primitori ai banilorii comunilorii sâă ai stabilimen- 
telorii publice, agenții Guvernului verificndii casa lorii, vorii veri- 

“ fica în acelaşiii timpii și starea socotelilorii caselorii comunale dis- 
trictuale, scii ale stahilimentelorii publice cu carii acești Compta- 
bilă sunt însărcinaţi, fără a se jigni însă cu acâsta, dreptul de pri- 
veghere și de control ali autoritățilorii comunale, districtuale sati altele. 

Art. 100. Șefulii comptabilităței generale verifică pe tâtă dioa 
“saldosulii casei centrale ali Tesaurului publici şi constatată a sa 
conformitate cu scriptile centrale. i 

Art. 101. Casierii centrali vori ține în formă de dopie-scriptură 
1. Registre de prima îuscriere ținute de sub-easierii primitor 

şi plătitori. 
2. Unii jurnalii resumândii operațiunile pe fiă-care di. 
3. O carte mare de partide. o DI 
4. Registruri pentru desvoltarea chieltuelilori și primirilorii. 
5. Carneturi de scadenție și alte repistruii de porto-foliuri. - 
6. Registruri de amenunte: pentru chieltuelile așerliate, pe Mi- 

nisterii şi pe esercitiuri. . ” 
7. Carneturi de ordonanţie înfăţișendii, pe articoli și capitoli 

de budgetii, suma ordonanțielorii Ministeriale, emisiunea mandatelorii 
de către ordonatorii secundari şi plăţile făcute asupra acelori or- 
donanţie șimandate. - 

Art. 12. Casierii centrali” comunică pe tâtă sra Ministrului 
transcriptele, borderourile: și documnentile carii justifică situațiunea 
sa. de qi. Eli comunică pre tâtă luna la direcţia Comptabilităţei 
generale borderouri desvoltate arătândii amenuntele plățilorii pe c- 
sercițiuri, Ministerii și capitole budgetare precumit și staturi suma- 

„. “Asemenea şi statulii plăţilorii făcută pe eserciţiuri încheiate. 
Art. 103. Comptulii finali alii Casierului centrali: va presenta 

.
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plățile. făcute atâtă întunii medii Sumariit pe Ministerii și eserei- ciuri câtii și desvoltate pe materie prin o tablă anecsată, sub ade- vezirea, direcției Comptabilităţei pentru conformitate cu scriptile ge- 
nerale..,. IDR Ă pa i pe "e i Art..104.. Toţi -cei-Palţi Casieri ai. Statului vorii adresa, la fi- nile fiă-căria săptămâni la comptabilitatea generală copie de. juria- lulii loră, și la finile fiă-căria” luni” borderouri: de amenunte cu, acti- le justificative și: cu balanţia Cartei-mari de partide precumi și ta- ble de operaţiunile lori pe esersițiu, pe Ministeril și pe serviciu, . . Art. 105. Pentru ori ce plată din casa publică achitarea se va încrie de. primitori chiar pe mandatul de liberare în minutuli primiret Cândă primitorulii nu va sci să serie, elii este. în drepti a chita prin unii cunoscuti ali 'sâi care va sub-semna pentru re- gulă.  Cândă nu va voi sâ se serve de acestii. dreptii, elii este da- tori: se producă 'o cuitanţiă legalisată după formele precrise de lege. ti Art! 106, Comptabilii fondurelor departamentali și a stabili- mentelor de utilitate publică suntii datori a ține . comptablitatea, lor în formă :de dopie-scriptură o e TIE . „Registrele Jor;- neapărat cerute de legi, vor fi: i 1.0 condică, cu :sușe pentru înscrierea şi tăierea chitanțelox, - i + 2,,Un jurnal general 'pontru înscrierea priimirilor. şi respun- - derilor dupe ordina datelorii. . :. Ra da „i: + 8.0 carte de partide. pentru înscrierea priimirilor Și a :chel- . tuielilor, dupe natura alcătuirilor budgetare a fie-căruia anii, - șî. “Ant... 107. Perceptorii comunali. sunt datori a ține o compta- bilitate . regulată în formă de scriptura simplă. Registrele lor. ne- apărat cerute de legi vor fi: DR | a, 1. O“condică cu suțe pentru înscrierea -și tăerea chitanțelor. 11 3«2.-Un jurnal genera „pentru Însericrea priimirilor și respunde- - rilor dupe ordina datelor.  - i Art;, 108. Comptabilitatea generâlă a financelor este însărei- - mată cu privigherea tutulor comtabilităţilor publice, Ea controlâză „pe acte justificative tâte 'elementele. de comptabilitate pentru pri- imii Și respundeiă câte" se trimit de diferiții comptabili, recapi- tulândule în borderouri lunari pentru totă ț6ia. . Aceste borderouri servescii de bază pentru scriptele centrale ale Comtabilităței ge- nerale. - aa „i a „Art, 109, La, termenul prevădut prin legea Curţei de: Comp- tură, compturile de gestiune” ale diferiților Comtabili suntii verifca= te de către Comptabil:tatea generală care le transmite la Curtea de Compturi cu resumatele aședate pe Departamente, pe clasa de Compta- bilă și pe natura de servicii. - | RE „n vi: Art, 110, Cumpturile generale pe gestiunea, anuală și pe ser-. „Xiciă, regularea, definitivă a budgetelor precum şi situațiunile finan- „ciale ce va fi dator Guvernul a publica pe tot anul, trebue să. fie conforme cu seriptele Comptabilităței generale. a „Aceste. resultate generale se vor. trimite Curţei de Compturi sub forme de table comparative spre 'a se putea constata atât esa-
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ctitatea' lor cât şi conformitatea lor;cu sentințele: pronunţate de acea 
Curte asupra, cotmnpturilor, individuali ai diferiților Comptabili.. 

“Art, 111. Agenţii administraţiunelor generale însărcinaţi. cu: 
privegerea, cu conservațiunea. - Sail cu: întrebuinţarea materialului 
Statului. suntii responsabili de aceste materiale şi. daii socotălă de 
diînsele pe ;fie-care ani. la Curtea de Compturi. Acâstă. socoislă 
trebue să constate cantitățile, calităţile şi valorele ce se află în 
magazii, intrările, eşirele, punerea în “consumațiunc, în vindare şi 
seăidimintele precum. și părțile desfiinţate; constatările acestor dife- 
rite mișcări și prefaceri se faci prin procese verbale. 

Aceşti agenți suntă supuși, ca și Comptabilil. de bani publici, 
a da cauțiune către Stată, 

CAPIPOLUL VII. 

Tisposiţii transitorii, 

Comptabilii cari ar contraveni la disposiția Art. 10, vor fi 
supuși pentau ăntâia Gră la- o amendă: egală jumătate din I6fa lor 
mensuală, pentru a doua sră amenda va fi ccuivalentă lefii lor pe 
o lună, iar la a trecea abatere de acest fel-va fi destituit. 

Aceste tâte fără prejudițiul respunderei banilor pentru care. 
ar. fi liberat o chitanţă particulară și care 'nu-ari fi intrat în casa 
Statului. i 

„Art. 113, Veni-ce lipsi, de ban din case publice, bine consta- 
tate, va produce în favorul Statului,. fără prejudițiii de alte pena- 
Jităţi pronunțate de legi, dobinda legală, începând de. la (ioa când 
vărsarea banilor a trebuit să fie efectuată în casă, saă de la ace- 
ea în care s'a ivit lipsa sau s'a tăcut greşclă de. cifre, care a pre-: 
dusti deficitul “constatat, sait sa respinsi actele: justiticative pe 
care. s'ar fi liberat fără temeiii bant publici din casă. 

Guvernul nu este în drept a descărea prin modă de ert are. 
„pe Comtabilii ce 'se vor găsi responsabili pentru aceste casuri nici 
în total nici în parte. 

: Art. 114. Veri-ce Comptabil va fi făcut în esercițiul: funcției 
| sale o speculă de comerciii saii de industrie sai. va îi participat 

„la adjudecaţiunile publice intrun mod direct saii indirect va fi pa- 
_sibil de o. amendă pină la trei mil lei. 

Art 115 Disposiţiunile Jegei de față vor fi osecutorii pențiu 
tâtă Romănia de la 1 Ianuarie 1865. 

Se vor aplica însă îndată dupe promulgarea legci disposiţ U- 
mile atingătore de facultatea Ministrilor de a deschide credite supli- 
mentarii și -estraovdinarii. 

Art. 116. Guvenul va îngriji a alcătui Tegutamente speciale 
pentru aplicarea acestei legi și instrucțiuni practice pentru ținerea 
comptabilităței publice atât, în formă de dopie scriptură, cât și în 
formă de scriptură simplă, inființănd - și cursuti . publice peutru 
acâsta unde va fi trebuinţă.
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Articolii privitori Ja: ţinerea comptabilităţei în formă de dopie- seritură pentru Comptabilii și Casierii Statului și pentru cei orîn- duiți la fondurile departamentale. - sai la, stabilimente de utilitate publică, precum Și cel .privitori Ja ținerea 'comptabilităţei în: formă de scriptură simplă, pentru toți perceptorii Și comptabilit comunali se vor aplica 'un ant după publicarea“ reglementelor și instrucțiuni: lor nai sus'specificate. 
ăi sui a Art. 117.T6te legiuirele vechi privitâre la materiele coprinse - în acstă legiuire, 'suntiă Și remânii abrogate, a 

= 
. 

Das TI PSR za 

  

„ REGULAMENTU. 
relativu a 'comptabilitatea publicăi) 

E TNLOL | 
d Contabilitatea Legislativă, 

CAPITOLUL, DI 

Tudyetulu generalu alu Statului. 

i" Art, 9, În virtutea Convenţiei, recetele şi cheltuclite publice ce aii a se efectua pentru serviciulii fic-căruia esercițiii, vor fi au: torisate prin legile anuule de finance și vorit forma Budgetulii. ge- neralii ală Statului, a Di Art. 3. Voră fi singure considerate ca fâcândii parte dintr'unii eserciţiii, serviciele aședate și drepturile dobindite de Statii asupra contribuabililor, precumii şi drepturile dobindite de partitolari- în zeneralăi asupra Statului. în virtutea legilorii votate în anulii care | dă denumirea: sa esercițiului menţionatii. i At. 4. Durata periodului în care vorit trebui. să se săvirșâscă '6ie operaţiile «de recete și de cheltueli ale tie-căruia eserciţiii se va prelungi: 
| aa „1 “Pinăla Marti ali celur aan doilea anii pentru săvirşirea, : in limitele creditelură deschise, a serviciilor de. materiali, a cărora esecutare. nu sarii fi pututii determina pină la 31 Decembre, dupe o declarare a ordonatorului în care să se arate motivele acestori „Casti Speciale, i ' | | E Ma „2. Pină la 50 Septembre a acestui alii doile“ anii, pentru complectarea op zaţiilor relative la darea ordonanţelor de plată și Ji plata cheltuelilor. - Me i „Art. 5. Budgetuli va fi presentatii  Adudărei înaintea deschi- derii tiie-căruia eserciții, . e : . , - 

1) Saneţionatii prin decretul de la 28 Nocmvrie [S80,.: i
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CAPITOLUL 10 

Bugetul Mecetelor.: : -. Rata 

„$'1. Aședlarea și împlinica : Venituriloră,. 

Art. 6, În virtutea art. 25 'din Convenţiune ,. nici ună impositii 
nu se, va putea aședa și implini dacă nu va fi aprobatit de Adunare 
şi sancționatii de Domnitori, . 

Art. 7. Împlinirea banilor Statului nu se va, putea. efectua de : 
câtii de către unit contabili alii tesaurului şi în virtutea unut titlu 
legalu, e ai 

Ast. S. Modulii de licuidare și de împlinire, :pentru fie-care 
impositi, va fi determinatii prin legi şi:reglemente. * ii 

„Art, 9. Ori-ce contribuții directe saii indirecte; altele de câtii 
acelea, ce suntit autorisate prin.legile de finance, sub-ori-ce titlu și 
sub-ori-ce denunire s'arii împlini, afară din centimele adiţionale ce 
resultă din modulii actualu de împlinire a impositului capitaţiei, 
vorii fi oprite formali, sub pedeapsă, pentru autorităţile care leari 
ordona, -pentru  amploiații care arii întocmi rolurile .și tarifele și 
pentru aceia care arii face împlinirea,-- d'a fi urmăriţi conformit le- 
gilor în vigâre. - De A a RI a Rei 

- GAPITOLULE 11, 

Bugetul Cheltuclelor. : cei 

| $ 1. Credete ordinare, 

Art. 10. Legea anuală de-finance va deschide crcăditile nece- 
sării pentru chieltuelile calculate ale fie-căruia esercițiii, și print'însa 
se vor prevedea, : pentru - acoperirea, acestor  chieltueli , midlocele şi 
căile trecute în budegetulii veniturilorii. | Setati, 
„Art, 11. Oră-ce cerere de credite făcută afară din legea anuală 
a cheltuelilorii, va trebui să „arata căile si mijlâcele afectate la a- 
ceste- credite. : . .: i. e 

sub respunderea '1or,: să chel: Art. 12. Ministrii nu vor: putea, 
tuiască .peste creditele” deschise fic-căruia în parte. .:  : 
=: Art -18. Ministrulii financelor nu va putea, sub răspunderea sa, 

“să autorise plăţile ce ar covirsi creditele deschise fiă-căruia ministru 
17, Art, 14.: Ministri nu vor putea cresce grin nici-unti- mijlocii 

„ particolariă,. creditele: affectate la cheltuelile servicielor lor” resgje- 
ctive, îi Di A a i 

Cândiă vre unele din obiectele mişcătoare sait nemişcătâre ec 
ai ministerile în disposiția lor, nu vor mai fi în'stare-a se între- 
buința și vor fi priimitore da, se vinde, vândarea lor va trebui să se 
facă cu - concusulit unui delegati: al Ministeriului financelor. şi cu 

«
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„îndeplenirea formelor “prescrise.  Productulă din aceste vândări se va trece în veniturile budgetului definitiv al eserciţiului corent. Se vor face asemenea veniti în budgetulii definitivi, sumele întârse la, tesâurii ce vor fi fostă respunse fără cuviință, saii din greșclă, dupe ordonanțe ministeriale, sati care vor fi fostii avansate în virtutea servicielori care -nu:s'ar putea esecuta și pe care prii-- mitorii nu le ar fi întors de câtii dupe închiderea, esercițiului; şi în: genere tâte fondurile care ar. proveni, dintrună isvori streini de creditele legislative, . ... i i pe a Art. 15. În privința sumelor întorse: asupra, - chieltuielilor în cursulii duratei esercițiului“ pe: s6ma, căruia sa datu ordonanța de plată, Ministrii ordonatori. vor putea. dispune din-nou de aceste su- me, dupe o cerere ce ei vor adresa, Ministeriului financelor însoțită de, o. recipisă a comptabilului care va. fi priimitu acele fonduri și de 0 insemnare care să arate: .. a, „i “Li Data şi No, ordonanţei de restituire. ....., - a i» vii::2.- Numele. persânei care'a vărsatii „acâstă sumă; în. casa: te- SON a „„î:.8, Causele. care faci necesarie reîntOrcerea. acestei, sume la creditele. ministrului ordonatorii. | e +: Art. 16, Disposiţiunile privitâre la vîndările obiceteler mobilieră, nu vor fi aplicabile. Ja materialurile de: care se va fi făcut o de isnâve întrebuințare justificată după cuviință, pentru serviciulii “chiar. de la care ele provint. E Art. 17. Ministrii vor, ordona ca să se plătâscă în folosulii te- Saurului, pe socotela, creditelori lor, preciulii cumpărătorii sai chi- riei tutulor obiectelor ce li se vor. fi dat în disposițiunea de către ce- le-lalte ministere pentru serviciul departamentului lor respectivi, 

N 

e 

_$, II. Credite Suplimentarii. 
ma . - - y . ii A ui Art, 18. Se. vor putea acorda ministrilorii Prin. ordonanțe princiare suplimente de -credite pentrn acoperirea neajungerii, fon- durilor afectate la unii serviciu. trecutii în budgetii, care neajungere să fiă justificată după cuviință; fără a eși însă în acordarea acestor, suplimente din otarele serviciului votati, aa - Art. 19. Ordonanţele Domnitorului care, în lipsa Adunării, vor fi deschisi. ministrilor credite, fii sub ori-ce titlu, inu se vor putea esecuta de ministruli financelor, daca. ele nu vor. fi date dupe chib- suirea Consiliului, de ministri. Aceste ordonanțe vor fi contrasem=- nate de ministru ordonatorii. și inserate în Monitorulii oficiale, . | ; *: Art, 20,. Aceste ordonanţe, se. vor întruni într'ună singură pro- „ecță de lege spre a se supune de. câtre Ministrul financelorii la sancţionarea Adunării, la cea: dântăiii sesiune și înaintea presentă- rii budgetului, | m „Art, 21, Facultatea, da deschide prin ordonanție princiare cre- dite suplimentarii, conform Art. 18 Sus citati, nu va fi aplicabilă de 'câtii la chieltuelile privitore la uni servicii votati și ale căruia — -
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| aminunte. sunt inserate pentru liă care eserciţiă în legea anuală re- 
lativă la, budgetulii 'cheltuelilor. a 

Art, 22: Creditele suplimentarii vor fi votate şi justificate pe 
capitole, paragrafe și articole. 

Justificarea întrebuințării lor, pe articole, se va „arăta în s0- 
cotelile fie-căruia ministerii. 

Ş IL. Credite. estraordinare, 

Art. 23, Serviciile ecstraordinarii și urgente a cărora cheltu- 
ială n'ar fi coprinsă în creditele speciale deschise: fiă-căruia, Blinis- 
teriit, nu se vor putea întreprinde de câtii dupe ce vori fi autori- 

“sate mal întiiii prin brdo.„anţe princiare, date în formele determina- 
te prin art. 19 suscitatii. Regularea acestor ordonanţe se va opera 
conformii art. 20. . . „ar 

Art, 24, Facultatea da deschide credite, prin ordonanţe prin- 
ciarie, pentru căsuri estraordinarii și urgente, va fi aplicabilă numai 
la, servicii care mai pututii fi prevădute şi regulate prin budgetii. 

„Art. 25. Ori ce creditii ecstraordinară deschisii unui ministru 
pentru unii servreiii neprevădută în budgetulii departamentului sti, 
va forma unii capitoli particulari în socotela generală ; a eserciţiur 
lui pentru, care s'a deschisi creditului. . 

ŞIV. Specialitatea creditelor. 

„Art. 2, Creditele deschise prin legea anuală de financc | pen- 
tru cheltuelile fie-căruia ecserciţiii, nu vorii. putea fi întrebuințate: 
în chieltuelile: unui altii eserciţiii. 

Art. 27. Budgetuli cheltuelilor fiă-căruia Ministerii + va fi îm- 
părțitu în capitole, parazrafe și articole speciale,  ..: ....-.. 

Art. 28. Sumele afectate prin lege la fiă-care din aceste ca- 
pitole, paragrafe şi articole, nu. vorit - putea fi aplicate la alte dife- 
vite capitole, paragrafe şi articole, afară de o autorisațiune specială a . 
Adunărei, 

$ V. Servicii cari trobuescă a fi autorisate prin leg CIA speciala. 

Art. 29. Nici 0: lucrare cu cheltnieala Statului, precum: unit 
drumii, unit canalii; ună podi pe unu.riii sai gănlă, o lucrare îm- 
portantă întrunit portii, unii edificii, sai unii monomentii publicii, 
nu se va putea. întreprinde de câtă în virtutea unei legi speciale 
sai a unui creditii deschisi printrunit capitolii speciali. din budgetii, 

Cererea celui d'ântăii crediti va trebui să fii ns cgroşiti în- 
“soțită de prețuirea totalei cheltueli. - E 

CAPITOLUL IV. 

„ Împărțirea mensuală -a fonduriloră. 

„Art, '30. În fti-care lună ministrul financelor va supune la. 

[i
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cunoscința : Domnitorului, dupe o sceotelă; aprocsimativă, sumele de A care potii dispune cei-Palţi ministrii în luna viitore. 

. CAPITOLULĂ V. 

Licuidarea chieltuieleloră,. E 

$ 2. Disposițiună generale. - 

- + Art 31. Nicr 0 creanță nu se va putea licuida pe sarcina, tesa- urului de câti de către unu din „miniștrii sait de către: mandatariy "st&,“în numele numai “acelorii în drepti. (Modili Nr. 1) i mo Art, 32. Titlurile fiă-căruia licuidări trebue să înfățișese do- vegile despre drepturile dobândite asupra Statului şi să fie redigiate. în formele prescrise prin regulamentele speciale: ale fiă-căruia ser- Viei, a “Art, 33. Ordonatorit cheltuelilor hu vor:putea, sub nici ună pretestii, “a, închiăia vi*o stipulație de “dobândă sati comisiune de bancă, în-folosul vr'unut contraceiti saii, antreprenor, precum nici a cere de la, aceștia vre unii asemenea folosi, i | Art, 34. Afară de avansul ce se dă la închiăerea contractului; nici ună acontii nu se' va putea stipula până când antreprenorii și contractii nu vor fi săvirșit o lucrare ecuivalentă cu avansul ce li Sa făcut la începuti.. i a Sa “In «generalii toate aconturile împreunate ce se vor da, nu vor putea trece peste cinci părți din şese din suma învoită. ...... .- “Ele vor fi constatate prin acte în regulă în care să sarate lu-' crarea sevârșită. ...:.: ÎI a E i, 
2 

i 
   Ş II Materialu. 

"- Ar. 35. Tâte tocmelile în numele Statului se vorii face prin „concurență și publicitate. Pe 
"Art. 36. Se 'vor putea face tocmeli: prin bună îinvoire;. __1 Pentru predările, transporturile şi lucrările a cărora. chel- tuială nu va, covîrşi suma de lei 10,000, saii daca va fi vorba d%o tocmâlă făcută pentru mai mulți ant, a căria, cheltuială anuală nu „va-trece peste suma de lei trei mil. i - ne „2. Pentru ori- ce predări, transporturi sati lucrări, cândii îm: Dregiurările yorii: cere ca, operaţiile guvernului să se ție secrete, şi pentru lucrările -acelea, care; în casă de urgență evidentă, provocată de impregiurări neprevedute, nu voii putea suferi -adăstarea termi- nilor de licitaţia, a 3. Pentru obiecte care nu se. vorii putea pisi de ciită la o singură persoană. , | a 
4. Pentru lucrările Şi obiectele” de artă și de precisie, a căro- ra esecutare nu se va putea încredința de citii la artisti încercați.



- : o 
> 8. Pentru! esploatările,” fabricările «și -predările care. nu, sarii fi 

făcută de câtu ca. probe, a E at 
6 Pentru materiile şi productele de hrană care, după natura; 

lor particolară și specialitatea întrebuințării la 'care suntii -destina- 
te, vor. fi a se cumpăra și alege în locurile unde se 'producii, saii- 
care: vori fi ă se preda de către ânsuși producătorii. -.. 

7..Pentru predările, transporturile sai lucrările care nu. v6rit! 
- fi dobindită la licitație nici unu preță sai în privința cărora se 
voră fi propusu preciuri ce nu puteau fi priimite. * | 

Când ânsă administrația „va fi socotitu : de trebuință a otărî 
Și a face cunoscutii ună macsimumiă de preții, ea nu va putea tre- 

“ce peste acestii. preță, şi în casulă ca ea să nu fi otărâti ună mac- 
simumii, tocmelile nu se vorii putea "nici: odată încheia pe preţuri 7 
mai mari de câtii minimuinii propunerilor ce se voru fi respinsii la 
încercările de licitație... - Di 

Art. 37. În casii cănd o tâemâlă ce va fi de natură a se fa- 
ce prin concurenţă și publicitate, nu sari putea realisa din lipsă". 
de. oferte saii din esageraţiunea prețurilor propuse, va: trebui să sei 
facă o“ nouă încercare de licitaţiune în termeni d'o lună. + . 

Art. 38. În casulii cândii predările.ce vor fi a se da prin li-:: 
citațiune nu vori fi de natură a găsi în ţ6ră o concurență îndestulă- 
târe pentru a garanta preţurile cele mai : avantagi6se licitaţiile 'se . 
vorii putea, face în streinătate, -prin midlocirea :de agenți ședători ' 
în vruna din capitalele Europei. -. * . i 
„i: ““Art. 39, În condițiunile așegate la: începutii, se vori determina.: . 
natura și importența garanțelor, ce contraccii saii antreprenorii vorit :. 

fi datori a îmfăcișa., sai pentru ca să fie priimiți la licitațiune, saii - 
pentru ca să asigurese îndeplinirea contractului. ae 

Ele vorii determina asemenea acţia ce administrațiunea vaeser- -! 
sa asupra acestor garanţii, în casit de: neîndeplinire a contractului. - 

: Art. 40. Însciinţarea” despre licitaţiile: ce vor fi a se ţine, se; 
„va publica, afară de casurile de urgență, celi puţini :cu 15 dile : 

. 

înainte. prin afișe şi prin tote midlâcele de publicitate; 
Acestă însciințare va face cunosutii: - îi 

2 1. Loculii unde se potii vedea condițiunile, îi i i: 
2. Autorităţile însărcinate cu facerea licitaţiunei..  :: >. -.: 
3. Loculii, (ioa, și ora ficsată pentru adjudicațiune;. 

„:. "Art, 41, Ofertele se vorii depune: sigilate în şedinţă publică. : 
Cândi Ministrulii respectiv saii. împuternicitului din parte=i 'va fi: 
determinat mai dinainte unii macsimumii de suirea prețului sa unit - 
minimumii de coborâre, acestii macsimumă sai minimumii va tre-? 
bui să se depue sigilatii pe biuroii la deșchiderca ședinței. 

Art. 42. În casuli când mai mulț doritori arii oferi acelaşi preţii 
şi cândii acestii preții va fi celii mat de josii din cele coprinse în 
oferte,: se : va proceda la o de isn6vă adjudicațiune chiari în acea, 

ședință. n. - Sa . 
ii» Art: 48, Resultatele fi-cării adjudicațiuni se vor constata printr'- 

unii::procesii :verbale care să arate! tote împrejurările -operaţiunei.: -.. 

.



„Art,i 44: Adjudicaţiunile, şi de isnvă adjudicaţiuni vorii fi totii d'auna, supuse la aprobarea ministrului competentă, și nu vorii fi: valabile și: definitive: de cătii dupe acestă aprobare..." „+ Art. 45, 'Tocmelile prin bună învoire ' închiâte de către dele-.: gaţii unui. Ministru și cumpărătorile ce vori face, vor fi asemenea: „ Supuse la aprob wea Sa şi vori trebui'a fi însogite de actele justi- ficative:. 
i | | a „CAPITOLUL VI: - i 

"n +1 Ordonanţe de cheltueli. * 
Art. 46. Nici o cheltuială făcută "pe. socotâla . Statului, nu se - va plăti daca nu va fi mai ântâiti ordonată de către unulii din Mi-. nistri, sai de către împuternicițiă din parte-i.: DR a Art. 47. Oră ce ordonanță, ca să pâtă fi priimită de Ministrulă : Financelor, va. trebui să fie Dasată pe unii credită (capitolă, para- “graf și articolii). deschisi în regulă, și să: se: mărginâscă în limite. 

. 

le impărţirei: mensuale. a fondurilor. .-: a: „Art. 48. Ordonanţele Ministrilor se vorii împărți în: ordonanțe , de plată și ordonanţe de- imputernicire. .:. | îi i» Ordonanţele de plată vorii fi acelea ce se voră. da d'a drep-. tul de către Ministri în folosulii Saii în numele unuia seii mai mul. toră creditori ai Statului, | : SE Ordonanțele de: împuternicire vor fi acelea prin cari. Minis „tri, vorii autorisa pe .ordonatorii secondari, ca să dispue de . o .par- 

vor determina, după natura serviciului. pe. basele următâre : 

te. din creditele lor prin mandate de plată, în folosulii sai în. nu-.- mele unuia: saii mai multor creditori al Statului. i Art. 49. Fie ce: Ordonanţă va arăta, osercițiulii, . capitolulă, - paragratulii și articolulă creditului a care se aplică, _î..-. tiv Art,.50. Pentru ordonanţele saii mandatele ce vori fi ase. „Dlăti afară, din capitală pentru înipregiurări neprevădute, se va face cunoscutii: ministrului financelor : emiterea: acestor ordonanțe - sai | mandate, cu 5 gile 'celii Pucinii înainte de espedierea lori, a : lo-.. culii cuvenită, » ej Art. 51. Ori ce estractă după ordonanță de plată Şi ori ce “mandati ce ar resulta dintr'o ordonanță de împuternicire ca să p6- tă fi plătite de yruna din casele tesaurului publicii, vor trebui să fie însoțite de acte câre să constate că ele sunt cate spre a. desface în totalii, sai împarte, o datorie a Statului justificată după regulă . Art. .52.. „Actele justificative menționate la art. 50 şi 51 se 

i Pentru cheltueli -de. personal, .. 

- “Staturi nominale încredințate după regulă - „de corpurile civile, sai Statui de amploiați efec-. “Soldă, remune-jtivi. sai presenți. în realitate, justificate de consi- rariu, salariu, in-Miurile corpurilor. militare, anume pentru oficieri
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demnisațiune, a- giar pentru :sub-oficierii “Şi soldați numai numărul! -jutore, lor, ar&tând: aa 
II ce Gradul saă slujba, . 0 

i „- Natura şi durata serviciului : ml „m Suma cuvenită în virtut6 legilor, regulamen= pi telor şi decisiunelor. ae - at 

4 „e , 
i) „Pentru cheltueli de material: 

a ae 1. Copil saii: ostracte cu cuvenita r Teri ; irarpiericeii ae ADDErĂton şi i nchi El adeverire, dupe ordonanțele princiare saii - Cr miiacărâa ta 9 decisiunt ministeriale; după contractele crări mișcâtâre; cumpărători aa oii A Mii de lucruri de hiană si qejle Yândare, oferte și procese verbale de | î i adjudicațiune dupe contractele! deînchi-'i materii; lucruri de construc-țicl 3 a alui Dai ntre Pi - aa ct Ai rlere, convenții sait toemeli. țiune, de intreţinere şi de re-V1€ , aa fata i IAA e | 2. Socotla de predările făcute şi parațiune de clădiri, de fortu- Pia mă Ce SL, ficațiuni, de drumuri, de po- de liquidare, arătind lucrarea săvirșită și 2 9 aniță ui 4 i: duri și canale; lucrări de sui venitil ca avansul, acomptii sai ! ecți de întreţinere șifliltire. PIERE donecțiune, de i AN mis-p,.: 3- Și pentru objectele -ce "vor tre-, către, “i - Ș bui a fi conservate, dovada despre înseri-.: au | „erea lor. în'inventariii, (9... i Art. 53, 'Tte disposițiunile relative la ordonanțele de plată vor fi aplicabile şi la nandate ele ordnnatorilor secondari. | „Art. 54. În principii foncţiunile de ordonatorii şi de admini- . stratorii, vor fi incompatibile cu acelea. de. comptabili, - Cu tâte acestea pănă la punerea în lucrare a despărțirei fon- cțiunilor de sub prefectii Și de comptabilii,: se.va, menține în pri- vința acestora starea actuală de lucruri. | AR “ Nici'o mănuire a banilor publici nu se'va putea esersa,. nici o-casă publică nu se va putea, administra de cât de către ună a=! genti pus sub ordinele ministrului financelor , r&spundător: a-:. cesta de administrarea lui, şi datorii ași da socotâla Îa ministrulii Controlului, până, !a organisarea Curţii de conturi, i: i , 

CAPITOLUL, vu. Da are Ra „i 
„; Plata cheltuelilor, +. 

81 Plățile, către creditori Statului. 
> “Art. 55. Ministrul financelor va îngriji ca ori ce ordonanță, . “şi ori-ce mandatii de plată care nu va, trece peste creditulii pe s6- ma căruia privescii. să se plătâscă în terminulii și în locurile de- terminate de ordonatorii, A 

- Art. 56. Plata unei. ordonanțe saii 2 unui mandatii nu va pu- tea fi suspendată de către unii contabili de cât numai cînd va, re-, *) Mesura transitoriă: În anulă viitorii 1861 se va procede 12 facerea. uiui în= 4 ventaria regulatii pentru tâte stabilimentele Statului. ! 
Mă
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cunosce că actele justificative; înfățișate: au: vito lipsă. Sati ::v"0 :: ne - regularitate materială. s: 
- Neregularitate materială -este' cînd suma, coprinsă în ordonan- ţă sai în mandată nu va fi equivalentă cu aceea ce va resulta din actele, justificative anexate pe lingă ordonantă sai pe lingă man- dată; sait cînd aceste acte nu vor fi conforme cu instrucțiunile. n casii de a“ refusa, plata, contabilulii va fi datori şă facă o declaraţiune înscrisă ŞI. motivată despre refusulii stii, trimiţindii o co- pie după dânsa, subă aceeași 'dată către ministrulă financelor. 

Ş,II Avansuri de. bani pentru tocmeli făcule prin buna înivoială,.. r . 

putea, face agenţilor împuiterniciți cu încheerea lor, după ordonanțe” 

„1. Art. 57, Pentru a înlesni toemelile prin bună învoire, se va 
regulate a le miniștrilor sai a, Je ordonatorilor, secondary compe- tenți, avansuri a. cărora sumă nu va putea, trece peste a decea păr- - tea preţului total: ali chieltuelei, cu 'îndatorire ânsă pentru acești : agenți. d'a înfățişa casierului ce le va fi făcutiă aceste avansuri, și în termenă: do lună, chitanția, aderăraţilor creditori. „Art. 58, Nici: uni noibavansii nu se va puteu face în otarulii d'g - a_dlecea parte, de câtii numai după ce se voră fi înfățișată actele justificative pentru avansulii precedentii . 

„) _ A mr, i 

0 CARITOLOLAĂ Vi 
 Megularea definitivă a Budgetului: | ut i : ? i - ! Ma e ŞI Disposiţii generale. 

i. Art. 59, Regularea definițivă a budgetelorii va: face obiectulă. 
triloră. 

, 

tz Art 60. În casă ca Adunarea: sii fii deschisă, presentarea | proiectului de lege speciale pentru regularea, definitivă a budgetului . celui din urină ccsercițiu încetatii, împreună cu socotelile se va fa- a 

unci leg) speciale, pe lângă care se „vor aneesa socotelile minis- 

„ce în cele d'intâiit două luni după încheerea acelui esercițiii, CON- ; formii Convenţiei, adică la 1 Marti ali celui de al 3-lea anti, Iară în casulii contrarii, presentarea, acestui proiectii de lege se va face în ceă dintâi lună de la, deschiderea sesiunei Adunării, Art. 61. Lepea pentru regularea definitivă a: budgetului se va Supune Adunărei în același cadru şi în aceeași formă sub care se 
. 

. 

face legea, pentru' presentarea budgetului 

i - -S ZI. Ficsavea veniturilor. 
"Art: 62. Tabloulii Dudgetului. definitivi ce, s6 vă aneesa pe. lângă proiectuli de legă pentru regularea fie-căruia esercițiii, va a- râta pentru venituri: II | a i, 

e.
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“ Veniturile după cum s'aii calculată; o a Veniturile cuvenite după constatare. 
- Implinirile efectuate, . 
"Și remășițile, 

Ş ZII Lâmurirea remdşifeloriă. , RE 
, Art. 63. Ministrul financelori va face să se înscrie, pe: fie- 
"care ani, îutr'o socotâlă: generală, după ramura veniturilor tâte pri- 
mirile effectuate din remășițile alese la espirarea, fie-căruia, esercițiii. 

Art. 64. Remășiţele împlinite asupra, venituriloră esercițiului 
"espiratii se voră trece ca venitu în socotela esercițiului corenti, în 
momentul cândii se vori fi împlinită. a 

$ IV Ficsarea chieltuielelorii. 

Art. 65. Tabloulă budgetului definitivii ce se va anecsa pe lân- 
-gă, proiectul de lege pentru regularea fie-căruia eserciții, va ară- . ta pentru cheltueli. | | 

Creditele pe capitole, paragrafe și articole. 
Drepturile dobândite de către “creditorii Statului. 
Plăţile efectuate. 
Și cheltuelile r&mase de plată. 

$ 7. Închiderea creditelorii. 

Art. 66. Tâte .cheltuelile unui eserciţiii 'vorit trebui să, fie li- 
cuidate şi ordonate în cele optii luni după eşpirarea esercițiului, 

Art. 67. Epoca închideri plăţilori ce tesauruli publicii va, a- 
vea a face dupe ordonanțele Ministrilorii, se va ficsa la 30 Sep- 
tembre acelui d'alii duoilea anii ali esercițiului, | a 

Art. 68. In casii ca creditorii să nu reclame plata lor înnain- te de 30 Septembre acelui d'alii. doilea ani, ordonanțele și manda- 
tele date în folosul lor vorii fi anulate, fără vătimarea drepturilor 
acestor creditori și afară daca se va fi dat o de isnâvă: ordonanțiă. 

Art. 69. Creditele sai părți din creditele ce nu se vorii fi 
întrebuințatii până la 30 Septembre in plăți efective, vor fi cu de- săvirșire anulate în compatibilitatea diferiteloră ministere. - : 

$ VI. Lămurirea'resturilorii de plată, 

Art. 70. Plăţile pentru răfairea chieltuielilorii esercițiului în- “ chisu se vor ordona asupra fondurilorii esercițiului corenti. | Art. 71. Ministri suntă datori a mărgini ordonanțele ce tori 
da în eserciţiulii corentii, pentru esercițiulă  închisit, în limitele 
creditelor, pe capitole. paragrafe și articole, de voră fi fostă anu- 
late prin legile de regularea chieltuelilor rămase de plată la închi- 

”- derea esercițiului. ' | 
Aceste, ordonanțe se vor trece pe socotela capitolelorii, para 

. . 41 

.
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grafelorii și articolelorii speciale deschise pentru aducere aminte Şi. pentru ordină în budgetuli fiă-căruia Ministerii, fără a se face al0- 
„caţie specială. , | 5 . 

Suma plăţilor efectuate în cursulii fiii-căruia ani, pentru e- sercițiuri închise, se va trece în creditulii acestor capitole, paragrafe 
şi articole şi se va înscrie între creditele legislative la regularea e- - serciţiului. a | 

$ VII Contestuţii. 

| Art. 72 Ori ce cerere de oprire, sati contestaţii asupra su-. „melor cuvenite d se plăti de. către Statii, ori ce notificare de înce- 
tare sai de trecere la o atreia persoană a diselor sume, şi ori ce 
altă Iuerare care arii avea obiect d'a opri plata lor, vorii trebui 
să se facă d'a dreptulii către agenți acelor case asupra, cărora Sai 
dat ordouanţele şaii mandatele de plată. | 

“T6te contestațiile saii declarările făcute ciitre alte persne de câtă cele susii însemnate, se vorii considera, ca nule şi fără nici o tărie. 

» CAPITOLULU IX. 

„Socoteiile Ministrilor. 

Ş. [. Disposiţii generale. 

Art. 73. Ministrji voră înfițișa Adunări in fie care. sesiune, so- 
_coteli tipărite de operaţiile loră urmate: în anuli precedenti, 

„Art. 74, Socotelile ce se închee: pe esercițiii voră coprinde -- .tâte operaţiile ce se' vorii fi făcutii pentru fie. care servicii, de la deschiderea şi până la închnderea eşercițiului 
Art. 75. Socotelile voră fi aneesate la proiectulii de lege par- ticolarii” ce va-uvea de-obiectă regularea definitivă a Budgetului es- piratii. NE i 
Art. 16. Socotelile fie căruia esercitiii vorii trebui să fie in- 

tocmite întruni chipă uniformă, cu aceleași împărțiri ce ai avută Dbudgetulii disului esercițiă, afară de cheltuelile neprevădute ce nu vor fi fostu menţionate într'insulii și care vorii trece în articole sati 
capitole adiționale separate. „i 

Art, 77. Socotelile ce miniştrii vorit publica în fie care ani, 
vorii trebui să fie sprijinite pe acte justificative. -
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OTITLULO IL 

E RI Comptabilitatea administrativă. N N 

CAPITOLUL x, 

" Comptabilitatea ordonatorilor. 

Ş. 1 Registruri; scripturi şi controlă. 

Art. 78. O comptabilitate centrală aședată în fie care Minis- 
terii va constata tâte operaţiile relative la licuidarea, la, darea or- 
donanțelor și.la plata cheltuelilor, e i ! 
„Miniştri vori aşeda comptabilitatea, lor respectivă dupe. ace- 
l6şă principii, acelâşi proceduri şi aceleaşi forme. -: ,. 

Pentru acesti sfirşitii se va ţine uni registru-jurnali (modelii 
No. 2) în care se vorii trece cu data lorii tâte operaţiele privitâre 
la, ficsarea creditelor, la licuidarea. cheltuelilor, la darea ordonance- 
lor și plata lori. - Sa Şi 
„" Resultatele acestor comptabilităţi se vorii întruni pe 'rândii cu 
scripturile și cu socotâla generală a finanţelor care vorii avea, a ser-- 
vide basă la regularea definitivă a bugetelori. . a 

Art. 79. „n cele d'ântâii dile'ale fiă căriea luni, comptabilii 
vorii da diferiților ordonatori o copie dupe însemnările somare și. 
în amânunti, pe eserciţiii, Ministeru și serviciii, ce vorii fi trimesi 

"la Ministeriulă Financelor, împreună cu chitanţele și alte acte jus- 
tificative ale cheltuelilorii. Aceste însemnări vorii coprinde manda- 
tele eliberate către comptabili, pină.la cca Yin urmă “(i inclusivă 
a lunei precedente.  Ordonatori după ce varii fi fisatii aceste însem- 
nări, le vor transmite îndată la Ministeriuli lor respectivă. : 

Art. 80. Ordonatârii secondari delegatari ai creditelor minis- 
teriale vori ține unii registru-jurnalii (modelii No. 3) în care voră 
trece pe rândă tote cheltuclile a cărora administrare le este încre- 
dințată. - MN 3 Dai 

Să II, Prodarea socotelilor. 

Art. 81. La dece ale fie căria luut titularii creditelor de dele- 
gație vorii adresa Ministeriului lorii respectivii socoteli de întrebuin- 
țarea făcută saii prescurtări mensuale (Model No. 4), Trimeterea a- 
“cestor socoteli. administrative se va face” pentru fiă care esercițiii, 
din lună în lună, pină la epoca fiesată prin acesti regulameutii pen- 
tru închiderea creditelor de delegație. Se E 

„Art. 82. Aceste. prescurtări mensuale vor înfățizea, pe capitolă, 
paragrafii și articoli: | Pa 
„1, Suma creditelor de delegaţie, 

2. Suma mandatelor eliberate, 
3. Suma plăţilor efectuate. -, 

si



— 64 = 
Art. 83. O socotelă gencralii şi definitivă se va încheia și se va trimite fiă-căruia minister de către. ordonatorii secondari, în ter- menul, ficsatii pentru: încliiderea: plăţilor de 'cheltueli ale fiă-cărura esercițiu ; și registrulii-jurnalii se va închide la aveeași epocă. - ar 

, 

CAPITOLULU XI 
„Măsuri generale de contabilitate. 

Art. 84. Ori-ce 'agentii: însărcinată cu împlinire de bani pu- blici va fi datori: “ | | , "î.1. A înscrie îndată. în registruli-jurnalii suma priimită. IL. A da chitanță tăiată dintro condică (modeli No.:5) -:: | Art. 55. Suntii scutite de formalitatea unet chitanțe' tăiate din condică, .priimirile din venitulă timbrului şi ali tăcsel: scrisorilorii. Art. 86. Pentru ori-ce vărsare sai trimitere de. bani în nu- „merariit şi alte valori, către casele contabililor tesaurului, pentru unii serviciii public, se- va da indată o" recipisă ca talon tăiată dia tr'o condică (modelii No 6). -:: 2 ă Da Ra „- Acâstă recipisă va descărca și va'da drept către tesaurul. pu- blicii, sub îndatorirea însă a pioți” vărsătâre ca 'să facă .â: se visa recipisa și: a se tăia talon în 24 ore de la data ei, de către 'func- ționari şi agenţi, însârcinați cu acestă lucrare de visare, - : i „+ Art. 87. Prefecţii și sub-prefecţii vor întârce -îndată părțilorii interesate recepisele investite de visa lor dupe ce voră fi tăiatu ta? 16nele pe care le vorii îndrepta pe tâtă luna la Ministeriulă: Financelor, = Art. 88; Aceste recepise se vorii: înscrie în registre- ce: se vor ține în Prefecturi și sub-prefecturi (niodeli No. Te tri „Art, 89. Unii “estractii “dupe aceste registre adeveriti dupe cuviință de către prefecți și sub-prefecți se va trimite pe fie-care „dună la Ministerulii Financelor d! i i , . 

Pi 
aj 

odată cu talânele. ” . air 
pm . fe [i e Pacii Ă pa TOLULUO AL a Sa , „.. Disposiţiune generale. pe az 

“Art. 90. 'Pâte măsurile adininistrative si instrucţiuni contrarii regulamentului de faciă 'vori fi Și vor temânea. abrogate. Epoca puneri în lucrare. a acestui regulamenti, se fics6să la T-iă Ianuarii 1861.1) | | a 

      

a „d LBGE 
“"constitutivă a consiliului de advocaţi pe lângă Ministeriă.2) 

1. Advocaţii acumii în ființă pe la județe 
vremea trecută cu îndeplinirea datoriiloră lori, , 

1) Modelele de cari voruesce zcestă regulamentă, privind numai pe blurourile şi agenţii fiscali, nu le am mur reprodusii în secstă eolecţiune, Cei ce, durescă alle cun6see poti contulta broşura sub titlu de Regulamentă de Finance, ti- părită în 1860, Noemvrie 29, aaa i 
2) Sancţionata prin Aecictu cu No. 113. din anulă 1564, 

voră -urmu ca și în
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„1-2, Se :va, numi. unii consiliit. speciale de trei advocaţi, eminenți 
cari, Subii nume de efori, se vorii aduna-în tâte qilele la .Ministe» 
rii, dupe trebuinţă,, spre a :csaminu procesele. și a provoca pe ace- 
lea. ce; trebuinţa,; ară reclama în favorulii dreptului vre unui aşede- 
mentă publici tu 
-+:4 +8. Acestă consiliii se va. ocupa regulatii de cercetarea tutulorii 
proceselorii stabilimentelorii publice, dândi - instrueţiunele trebuin= 
ci6se pe la advocaţii publici de districte cari vorii fi sub privi-: 
gherea consiliului. pe EI E 
 : „+ 4. Procesele cele mal importante se vorii apăra de unuli din 
efori, iară procesele corente .se vorii încredința advocațilori curenți 

” cari vora fi datori a.le apăra,, conformii cu instrucţiunele înscrise 
ce vorii priimi de la efori. : . Ma i 
„5. Ministeriulii Cultelorii și Instrucțiunii Publice,. prin înţele- 

legere cu consiliulă advocaţilorii, va putea numi câte unii advocatii 
provisoriii pe lingă advocatulii stabile cândi procesele vorii fi prea 
numer6se .şi complicate; asemenea va suprima pe 'advocatulit locale 
din acelii. districtii unde nu se va simţi necesitatea unui advocati 
permanentii. La aceste din urmă casuri se va iudatora,. advocatulii | 
districtului invecinată d'a. se _înfăcişa pentru procesele. ce. se vorii . 
întâmp.a' cu stabilimentele publice. aa: 
iși+6. Uni, regulamenti: speciale de “administraţiune publică va 
regula punerea în lucrare a acestei legi. . . i 
„+ 7. Bloril vorit' avea fiăi-care uni remunararit de lei una mie 
No. 1000 pe lună şi. lei, cinci: sute No.. 500 pe lună ca:diurnă. 

Pi - . i : [. 
y . 

  

„i RRGULAMBNTUL LEGE ee 
„constitutive a consiliului de -advocaţi.!) - 

. . LU . ! ; 

„.„ Art. 1. Consiliulit de advocați Efori, se va aduna la Ministe- 
riii, conformii art. 2 din legiuire spre a se ocupa de administrâţiu- 
nea proceselorit, potrivitii cu art. 2 și 3,-din legiuire. . . :-. 

Art 2. Lipsa unuia din membri consiliului nu va împedica pe 
cel-l-alţi doi a se ocupa de administraţiunea proceselorii și a le 
da cursulii ce va,Ghibdui. . o Na 

Ari 3. Se va înifiinița o: masă atașată la secțiunea, judicătorâscă 
pentru lucrârile Consiliului. de Adyocaţi.. : ...... a 

Art. 4. Eforii esaminindi şi deliberândi pentru fiă-care pro= 
cesii în parte vorii încheia jurnal: prin care vorii esprima opiniu= 
nea, lorii, iară urmarea definitivă, “ remâne-la apreţierea, și decisiu- 

„nea Ministeriului.- a 
Art. 5. Se va întocmi unii registru speciale, pentru procesele 

xerbale ce - se .vorii încheia, de: Consilii .cu numerațiunea lori, şi 
Jucrârile Consiliului se vor. păstra în dosiere pentru fiă-care. pro- 
cesti în parte. i 

dl 
*) Sancţionatii priu deeretul cu.Xo. 634. anufii 1561. 

i
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coprinde opiniunea fiă-câruia membru în parte. | | „Art. 7. Spre: îndeplinirea; art; 5, din legiuire, cândii se va.ivi trebuință, saii a se orîndui advocatii - provisoriii,: sai a se snprima din advocaţii județelorii : şi a se îndatora advocatuli unui judeţ învecinatii cu: procesele acelui Suprimatii,“Consiliulă, :motivândă tre- buința, va încheia procesii verbalii 'pe care “li va, supune la apro- “barea și decisiunea, Ministeriuluț. 0 i o Pola a 

i: Art! 6, Cândă se-va își divergență de” opiniuni, jurnaluli va 

8. Ordinile câtre advocaţii județeloră și celorii dupe lingă. Curți, pentru procesele esaminate de : consiliu se vorii. da toti de Ministru cumunicându-le chibsuirea Consiliului, asemenea Și ori ce râportii ali acestora, se vo, adresa, ca şi în trecutii câtre Ministru. „Art. 9, Cândi se va socoti de trebuință ca unulii din Efori să „apere vre uni procesii. conformii art 4 din legiuire,  Ministruli va „0tări pe Eforulii ce trebue să mârgă. au : „Art. 10. Membrulii care va, fi tratată vre unii procesii în con- tra Statului, mat nainte. de a. face parta din acestă eforie, nu. va; putea lua, parte în deliberaţiunile ce se vorii țin6 în privința ace- lui' procesi. . E | i i 11. Advocaţii Efori sunti popriți d'a pleda contra. Statului, iară câte procese vorii avă luate înaințea, chiămârii lorii' la acesti postii, vorii înfăcișa lista Ministrului, Ministrulii va otări pe unulii din cel-l-alţi” doui Efori, saii unii altii advocatii pe din afară, ca să apere interesuli aședămintelori înaintea -instanţieloriă judecătoresci. “Art. 12. C-nsiliulă 'avândă dreptii a privegia pe advocaţii ju- - dețelorii ori cândii se va încredința din citirea Otăririloră, că, apă- rarea lorii n'a fostii demnă, sai va dovedi negligență, incapacitate ori rea credință, va încheia „Procesii verbală pa care "li va supune Ministrului, spre a lua disposițiunile ce: va crede de trebuință. Art. 13, Congediurile se vorii cere de la. Ministru. „Art. 14. Consiliul va avă' vacanțiele câte ait şi tribunalele sai Curțile judicătoresci, ânsă unul din Efori va, sta în lucrare pentru împregiurâri mai urgente, iară la trebuinţa :Ministrulu ya pute să convâce Consiliulii și în timpii de “vacanţă. : 

    

REGULAMENT ȘI INSTRUOȚII 
pentru serviciul. pădurarilor şi al brigadierilor. Di A ee n NR Le 

    

Ie "Serviciul pădurarilori. | i 

„. Numirea pădurarilorii, .: 
« 

în i Art. 1. Pădurarii vor fi numiți de Inspectorele general al Ad- ministraţiei Silvice, dupe recomandaţiile ce se vor priimi de la im- piegații locali. | _ i „4 Saneţionată prin deeretulii cu Nr, 302, din anul 1863. 

N
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a o Condiţiile de admisibilitate, +: ' 

Art. 2 Nu pot intra în serviciul de pădurari de cât aceia în 
vîrstă de la 21 până la 35 ani; acei ce vor sci carte sai carii 
vor fi fost în serviciul armatei sai a milițiilor. vor fi preferiți. 
-"+: 'Trebue să fie Romăni saii împăminteniți. e 

Termenul engajamentuhă. i 

“Art, 3. Engajamentul lor va fi de 5 ani, şi la espirarea lui se 
va putea reînnuoi. . ăi 

i „„Garanţiăă.. | | 

Art. 4. Nu pot fi urmăriți de justiţie , pentru. fapte relative 
Ja funcțiunea lor, de cât cu autorisarea Direcţiei Generale a Ad- 
ministraţiei Silvice. E e: 

* Seutiri, 

Art. 5. Sunt scutiți de paza de n6pte şi.de zi în sat.: - 

Concursul ce datorează puterei Administrative... | 
" caii 

Art. 6. Sunt datori a încunosciința Consiliului comunal de a- 
pariția Gmenilor suspecți, precum şi de or ce alt menit a turbura 
liniștea publică ;.vor da concursul lor pentru descoperirea, crimelor 
şi delictelor, pentru observarea disposiţiilor privitâre la vînătâre, 
precum şi pentru arestarea bănuiţilor, 

Asemenea vor da concursul lor impiegaţilor propuși la con- 
fiscarea, obiectelor a cărora importaţie este oprită de lege, precum. 
şi la arestarea, contrabandiştilor; în casul acesta se vor împărtăși 
de. recompensiile prevădute de legi. i 

Tâte acestea, sunt îndatoraţi a le face numai în ocolul pădu- 

rel încredințată pazei lor. o 

Plata. * | ME 

Art. 7. Pădurarii vor fi plătiți câte 300, trei sute lei, pe anii? 
care li se va, respunde pe trilunie, vor fi scutiți şi de datoriile că- | 
tre proprietate, ca un locuitor fruntașii ;.iar dările fiscale se vor: 
plăti de câtre dinșii, vor avea drept a lua cu autorisație lemnele 
necesare la casnicele lor trebuinți. 

Pensiuni. 

„Art. 8. Din l6fa de trei sute lei pe anii se va reţine 10% la 
sută spre a forma un fond din care li se va plăti o pensiune; re- 
gularea acestia se va face prin regulamente speciale. 

| Locuința. 

pi Art, G” „Paza pădurei reclamând ca locuința pădurarului să fie 
înăuntru saii în marginea ci, proprietatea va fi datâre ai construi
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casa dupe un model: uniformii ce se va da pentru asemenea 19- cuințe. - iu Mi 
AIE e - Îmbrăcămintea.. 

„Art. 10. Pădurarul este obligat a'şi face de la sine o unifor- mă, dupe cum urmâză: | RI ! - Tunica vă fi de dimie fabricată în Ț6ră, cenușie, încheindu- se. pe .piept cu un rând de: nasturi în numără de nouă,. pâlele vor avea o lungime de două-deci centimetre; dinaințele corpului vor avea pe margine un paspâl de postavi verde. . Gulerul resfrînt având o înălţime de șese deci milimetre; el "va fi de postavi verde, mânicile vor fi croite din ducă bucăți fără manelute, și pe margine vor avea un pasp6l de postavi de culâre distinctivă (verde); nasturi vor A de metal galbeni. Pantaloni de - dimie cenușie, lungi până la glesnă, strimtorîndu-se de la genuche în jos, la, estremitățile lor în partea “cusăturei de. din afară vor a vea o deschizătură în lungime de qece centimetre incheindu-se cu un nasture de osii negru. . , In partea de sus pantalonii se vor. termina printr'un brâii, tot de materia pantalonilor, încheindu-se cu duoi nasturi de osă negru. : Opincule cu legături de piele năgră, întocmai ca cele ale gră- “nicerilor, * 
| - NE Căciula de die n6gră, cu fundul de Dostavii verde, și un ciu- cure de lână verde prinsi pe partea dreptă. - aa Un sacii de piele n6gră cu banduliera sa, tot de piele, pe a- cesta din, urmă, pe midlocul pieptului, se va așeza o placă de me- tal galbenii stampată în relief cu. armele erei, împregiurul :cărora va fi scrisă: Adminisraţia Silvică; acest saci va fi. purtat pe umă.. rul drept; fie care pădurar va. avea un corni purtat pe umărul stâng printr'un cordon de găitan verde. E „Echipamentul și armătura se a da de Guverenii; el se va compune: | | e , De un centiuroni de piele nâoră cu patrootașii şi ţii baio- neta, întocmai ca la grăniceri, pe centiuronă va fi ficsat un ii cio- cani! de: piele nâgră. E De o puşcă de Infanterie cu baionetă, și cu: timpu se va în- locui printr» carabină cu sabie-haionet, e De un ciocan în formă de topoșarii cu litera :P, săpat în re- lief pe muche. " | a Pădurarul va -purta, tot a-una uniformă placa și ciocanul, iar. puşcă și centiuronul: numaj când vor fi în escrsiciul funcțielor în pădure. E a . ea 

Încompatibilitatea. 

Art. 11. Funcțiunea de pădurar este incompatibilă cu ori ce altă foncțiune administrativă. : : - ci Lă
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Opriri. 

Art. 12. Sunt opriţi pădurarii:. | a 
- a). De a face comerciii de lemne într'un modă direct sati indirect. bi ” i 

*b). De a concura la ori ce adjudecaţie de lemne. 
c). De a deschide cărciumă saă de a vinde cu măruntae ori 

ce fel de băuturi, -... _ DR 
d). De a priimi bani sai ori ce alt fel de recompense de la antreprenori, saii veri cine altul, pentru obiectul relativii la. fune- ţiunea lor. a 

„+ €). De a disposa de lemne cădute sai tăete ce Sar afla în pădure, și de ori. ce alte producte pădureset. i 

„Suspendare, - 

»-Art..13. Pădurarii pot fi suspendaţi din funcţia lor de către 
Silvicultorii respectivi, carii vor fi datori însă a încheia proces-ver-. bal, ar&tător de motivul acelei suspendări și 7] va înainta pe dată - Direcţiei Administraţiei Silvice, luând. măsuri provisorii pentru pa- 
za acei păduri. a a 

Destituire. 

„00 Art 14. Pădurarii se pot destitui numat de Direcţia, Generală 
a Administraţiei Silvice. numai însă dupe 'ce se va constata. culpa 
lor prin impiegaţii locali. , 

. , Da Penalităţi. o _ 
> Art, 15. Pentru ântâia lipsire memotivată de la post într'o 

lună, i se va opri cinci lei din 16fă, la recidivă se va opri dece; . 
„Pentru a treea, lipsire duoă deci lei, iar la a patra se va destitui. , 

„>. Asemenea, se va. destitui și pentru orl care urmare în contră 
celor prevădute la Art. 12, constatându-se că a tăiat lemne fără, 
autorisare, sait; că a - fost complice cu delicueții se vor destitui şi 
pedepsi conformii legei. . 

Ca Ierarhie. DL a 
Art. 16. Pădurarii aii de șefi imediați pe Brigadieri și pe mai 

- pe sus de aceştia, pe Silvicultorul local. 
Le datoresci supunere 'și ascultare pentru ori ce obiect rela- tivă la serviciă, .: | e 

Sa Congediuri. | | 
Art. 17. Pădurarii pot dobăndi întrun anii congediuri. pînă “Ja 30 dile... 

| Congediurl până la -trei dile se pot acorda de brigadieri, ca- 
re'l va face cunoscut pe dati Silvicultorului; iar congediuri - may lungi de trei dile. se vor, acorda de Silvicultore în responsabilitatea, lor, spre a nu se aduce prejudiții serviciului, . .,.:-..- a":
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„Bă 

Art, 18. Pădurarul, în casti de b6lă, va încunosciința pe dată Brigadierului sci, care va fi dator a raporta Silvicultorului în ter. . meni de trei dile; spre a se lua măsuri ca serviciul să nu sufere. 

| Corespondenţă. 
Art. 19. Raporturile, sai ori ce alte hărtil ale pădurarilor, se „espeduescii prin consiliurile comunale, fără nici o plată. 

„ Paza pădurei. 
„Art. 2U. Pădurarii sunt 'datori a se preumbia dioa și nâptea prin pădurea încredințată, pazei lor.. o n, 

Responsabilitate. 
__mârt. 21. Sunt responsabili pentru ori ce delict sati stricăciune dusă . pădurei, Şi pe care n'a încunosciinţat Brigadierului, şi n'a tăruit a se estima pe dată de către Consiliul comunale local. . - 

Întrebuinţarea ciocanului. 

Art. 22. În preumblările ce faci prin pădure, îndată ce gă- - sescii lemne tăiete fără autotisaţie, însâmnă cu ciocanul atât lem- nul tăiatit cât și tulpina la duoă degete din fața pămîntului. 
" Conslatarea delictului 

Art. 23. Când pădurarii' prindă pe delicuenți asupra faptei, au dreptul. să secuestreze vite, instrumente și trăsura; delicuentului pe care le: încredințeză Consiliului coniunal, cu care procede pe dată “la constatarea și estimarea 'delictului. | i Actele: ce se 'vor încheia în faţa locului şi în care: se va ară- ta delictul comisă, valGrea: lui, obiectele 'secuestrate, numele „deli- cuentului şi al comunei unde este domiciliat, sub-semnat și de pă- durari. | | . cp Consiliul comunal le înaintâză Brigadierului respectivi spre a le trimite locului competent. ! 

Liberări de lemne. | | 
„Art.-24. Pădurarul nu va îngădui pe. ori cine a tăia o nuia măcar, fără înscrisă autorisare a Silvicultorului respectivă, la care - urmză a fi alăturată listă cu sigiliul Direcţiei Generale a Admini- strațici Silvice de lemnele ce se cuvine a preda. Ridicarea din pă- dure a lemnului autorisat'a se tăia, se va îngădui de pădurar, du- pe ce pers6na în drept de a lua: acele lemne, sait delegatul săi; va încredința chiar pe acea listă că a priimit lemnele cuprinse în- 

tvinsa. DI pa 
| Acestă listă, ast-fel complectată, pădurarul o va trimite Bri- gadierului sure a o înainta Silvicultorului respectivi. .
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- Încetarea din funcțiune,» - : . îi SI 
- . ot 

-. Art. 25. La casii de distituire,: saii eşire din“ servicii, pădu- 
rarii sunt datori a preda în bună stare, orl ce obiect priimit dela 
Guvemii -- E 

Asemenea sunt obligați a eși din casă, fiind din cele constru- 
ite: pentru paza pădurei. .. Su a e | 

Disciplina şi alte îndatoriri, te 
Art. 26. Pădurarii vor avea -o disciplină. militară, și tot de o 

„dată se vor deprinde la mânuirea armelor; spre acest sfîrșit, la ân- 
„ tâia Duminică a fie-căria luni, jumetate din pădurarii fie-căria pă- 

duri din cele cuprinse în ocolul unui Brigadier, vor merge la resi- 
dența lui şi vor sta acolo cinci dile, spre a se esercita la diferitele 
mânviri ale armelor, iar la a patra Duminică, cei-l-altă jumetate a 
pădurarilor vor merge la, residența Brigadierului, spre a fuce iarăși 
în termenul aretat mai sus, esersiciul militar, | 

„»- Pădurarii cari nu vor merge, la rindul lor, pentru esersarea 
cu arme, se vor pedepsi conform Art. 15, pentru lipsa de la .pos- 
tul săi... a: i 

Afară de aceste. numiri parțiali, vor fi. obligați a se 'reuni în | 
- corpuri mai numerdse, o dată sau de două ori pe ani, la epocele : 

ce se vor ficsa, şi în acest casă se va ruga D. Ministru de Resbel' 
a însărcina un oficer în activitate a face inspecția cuvenită. | 

- - .- . i : ai 

Serviciul Brigadierilor. 

n Art, 27, De fie-care plasă, saii' plaiii, se va numi un Brigadier, 
care se va alege uumai. dintre cei eşiți din serviciul armatei, având 
știință de carte, pe cât se va putea..-.  : .: a 

E - Numirea. ci 
Art. 28. Rinduelile prevăgute la numirea pădurarilor se aplică 

şi Brigadierilor. - 

Ia E * Zerarlie. | | i 
Art. 29. Brigadierii sunt intermediari între pădurâri şi silvi- 

cultori. a | Aa 

” | Plata, 
| Art. 30. Pe lîngă cel trek:sute' lei şi scutirile de drepturile 
proprietariceşti: ce se acordă pădurarilor, brigadierii vor mai priimi 
din Tesaurul publici .încă câte “trei sute.lei pe azi, care se' vor 
respunde pe trilunie, vor mal-avea dreptul a lua, partea ce mal jos 
se însemnă din delictele păduresci, denunciate de: dînșii şi consta- 
tate prin stăruința lor, în contormitate cu disposiţiile Art 23. 

„8) 10%, Din delictele câre nu vor trece peste suma de 300 
lei valOrea îndouită. * Sa
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b) 5%, Din cele care nu vor trece peste suma de 1,000 lei valârea îndouită. 

N ” 2. 6) 1194 Din -tâte cele a cărora valâre îndoită -va, fi peste 1000 ler i mi 
m Pensiună, N | Art. 31. Din leafă de 600 lei pe.anii se va reține 10%, spre. a forma un fond din care li se va plăti pensiunile ce se vor regula prin regulamente Speciale; : i 

i “Art, 89, În gilele în care nu vor fi ocupați a esecuta pădu- Târii la evoluții militare, brigadierii vor visita pădurile din ocolul -l0r, şi vor face. revisil pădurarilor pentru îndeplinirea datoriilor lor, pentru care. vor. fi obligați a'ţine un cal de călărie. a i i Drepturi şi îndatoriri şi penahități, -- a e Art 33. Aă acelâși drepturi și îndatoriri ca pădurarii şi sunt supuși. ca ȘI. dânșii la penalităţile prevădute la Art. 15.: La casă de a se constata, complice cu făptuitori delictelor păduresci vor fi pe- depsiți conformi Art,....:. din Condica penală... i pe | - Locuinţa. E i “Art. 34. Locuinţa lor. va fi pe .0 proprietate de mână-mârtă.. care "1 se va însemna, ca residență cât se va putea mal centrală. 
| - Congediuri, | 

„Art, 85. Brigadierit pot. dobândi întrun anii congediuri până * la 30 dile; congediii. până la două file :se pâte acorda de Silvicul- torul respectivă ; iar congediurile mai lurigi se vor acorda. de către Direcţia Generală a Administraţiei Silvice, dupe recomandarea, Sil- vicultorului. Ma 
Ma * Responsabilităţi, _ a Art. 36. Sunt responsabilă de ont! ce neregularități comise de pădurari, şi pe care nu le a încunoștiințat Silvicultorului respectivi, aa " Îmbrăcăminte. aa A Art. 37.-Uniforma brigadierilor se va deosebi 'de a pădurari- lor prin următârele adăogină: 
1: -: Gulerul va fi vesfrînt; de. aceași materie, și-col6rea .ca a tu- nicei cu șnură verde, împrejur şi la fie-care colții cusută cu lână verde câte o ramură de stejar lungă-de cinci centimetre cu două frunde mici ȘI'0 ghindă, ca me „n: La fie-care minecă va avea un galon verde în formă de tri- ghia e 1. + Ciocanul va. avea săpată în relief pe muche litera B. * 

  

= 3 
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a e 

„“EMISTERULU DE ESTERNE. 
. 

“REGLEMBT DE NAVIGAȚIUNE 
> „pentru marina comercială a Principatelor-Unite.]) . 1 

Art, 1. Ori-ce bastiment de “mare, spre a se bucura de pri- 
vilegile naționalități Româre, trebuie sai să fiă proprietatea unul 
Român care esersă tâte urepturile: civile și - politice, saii a: unul 
străin, care: a dobindit drepturiie de mică: naturalisație, printr'o re- 

„nunciare formală și definitivă la protecția străină. Ra! 
Art. IL. Aceste condiții vor fi constatate printrun act de Ro-- 

„manisaţie, dupe tormula aci “alăturată, şi care 'va anuncia. numele 
profesia, și domiciliul proprietarului, afirmarea lui că este singuruj 
proprietar, sait împreună cu alți Români, al căror va arăta. numele 

„profesia și domiciliul. DIE: a 
Numele bastimentului,. portul de unde este, locul Şi timpul 

când sa construit, vur fi asemenea menţionate în disul act, 'care se 
va privi ca-un act de Stat-civil al bastimentului și valabil pentri 
totă durata iu. Ra pat 

E) 

1) Sacţiouat ptin decretul cu' No. 583 dia anul “1862 i IE: 1 a i pa 
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Art. IIL.. Orice mutare în proprietatea, navei, se va, trece în dosul sus-disului act, Me | “Art. IV. Nava perde naționalitatea Romană, prin vindarea to- talului sai a uneia din părțile sale către un străin. „Art. V. Dreptul de a ridica bandiera națională, se pote a- corda navelor de construcție străină, cumpărate de către unul sati mal mulți pământeni, cu condiţia de a plăti un drept. de.o jum&- tate galben de tonelă, ȘI a îndeplini formalităţile sus menţionate.- Art. VI  'Tacsa ce se va priimi pentru liberarea, actului de Romanisaţie, numit improprii diplomă, se va înființa dupe scara ur- mătâre: : , 
* 

lei par,, 

  

Pentru un bastiment în jos de 100 
de tonele.. aaa aaa, sa. 1 =— de tonelă Detto, detto de la 100 pină la 200... 4 galbeni de bastiment. Detto, detto de la 200 pină la 300.... 6 galbeni 'detto. Pentru fie-care sută de tonele peste 300, un galben. 

Pe lingă sumele de mai Sus, vor fi încă datori să'plătâscă un alt galben pentru membrană, timbrul actului şi alte cheltueli. Art. VII  Bastimentele de mare naționale, nu vor putea să întreprindă un voiagii, fără să fă căpuite de un act, numit congedisi, dupe modelul coprins aci, liberat de vamă și (acsat șse sfanțihi. Acest congediii va fi renoit la, fiă-care voiagiii. 
Art. VIII, Pentru batelele, barcele: şi alte destinate : esclusiv la navigaţie pe Dunăre şi pe afluenții sci, proprietarii sait patronii vor fi supuși la plata anuală de patentă, ca, şi chirigii pentru tră- surile lor, și acâsta proporțional cu tonajul vaselor lor. * Art. IX. Afară de aceste două acte, toți căpitanii sunt da- tori să aibă piesele următâre, prescrise prin codul comercial: 1. Rol de echipagiii (mod. No. 3), 

2. Jurnal oficial de bord (o No.4) 
„8 Carte de pedâpsă NB. 4. Patentă de sănătate (. No. 6). PC 5.: Inventariă al obiectelor mobilare precum: lanţuri, ancore, pinze, catartună, verguri, atât aședate cât şi de schimb, care se vor afla în corabie. 

Di „. Acâstă din urmă piesă, care nu e prevădută de codul comer=-: cial, va servi să constate obiectele imbarcate în porturile Princi- patelor-Unite şi să le recunâscă acelea, care, cumpărate în cursul voiagiului, ar fi supuse la drepturile de importație. : - "+ Ast-fel, un căpitan, care ar fi cumpărat în străinătate obiecte de schimb de neapărată trebuință, la întârcerea sa, în Principatele- Unite, le va, declara la vamă şi va respunde drepturile. -Aceste o- biecte de schimb vorii fi trecute de vumă În inventar şi vor face parte a armamentului navei. - Fără acâtă formalitate căpitanul ar putea fi espus la plata acestor drepturi o a doua 6ră.
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Inventariul se face. de vamâ impreună cu căpitanul sait ar- 
matoruel (proprietar) şi se vizâză de Capul biuroului vamal. 
, Art. X. .Căpitanil vor fi asemenea datori să aibă pe bord un 
esemplar al codului „disciplinar și penal al marinei comerciale, pre- 
cum și un cod de signale al lui Reinolds. Cât pentru filele desti- 
nate să primâscă actele Statului civil, aceste vor fi anecsate pe lin- 
gă rolul de echipagiă la care vor urma. .. ... Ri 

Art. XI. Căpitanul portului împreună cu un Agent vamal, vor 
visita fiă-care bastiment Romăn, cabotori la fiă-care an, navele de 
lung curs la începutul fiă-căruia voiagii şi unele și altele, ori de 
câte ori, în urmă de avarie, “le înomolire saii de abordagiii, aii a- 
vut a face reparații mai mult sai mai pugin :importante, sai când 
ar esista vro -indoială asupra bunei lor stări. tati 

Acâstă visitație se va face de esperți numiţi printrun ordin 
al Prefectului sai al Agentului la Constantinopole, cari esperți vor 

” depune, raportul lor:în cuncelaria respectivă a localității. . 
Acest raport trebue se fiă afirmat prin jurământ şi. o copie 

autentică, va fi dată căpitanului navei, care va fi dator săo înfăci-: 
şese la ori-ce cerere. i e 

„Visitaţia navelor pote, la trebuință, să fiă ordonată la ori-ce 
loc şi în ori-ce timp, unii din neguțători având dreptul să o pre- 
tindă înainte de a încărca corabia; dar în acest cas vor fi slobodi 
ei să numâscă un espert spre a, proceda la acâstă visitaţie oficiosă. 

Art XII. Medicul, director al sanătăţii portului, va constata ” 
mai înainte de plecarea, unci nave, că acâstă navă este căpuită cu 
tote medicamentele neapărat trebuinci6se, şi va da căpitanului na- 
vei un certificat, constatând îndeplinirea acestei formalități. .:.--..- 

Art.. XIII. Cartea de pedepsă, alcătuită după modelul aci-a- . 
lăturat de tribunalul local, şi la Constantinopole de Agent, se va 
da în urmă căpitanului, spre a însemna înțr'ânsa ori ce. faptă de 
disciplină, care va fi menționată de dânsul, sii de sub-căpitan. Că- 
pitanul va trece în colna pedepselor penalitățile de disciplină ce 
va fi aplicat anume'în cursul voiagiului | 

, “ Cartea de pedepsă se ve supune la viza Tribunalului compe- 
tent în porturile Principatelor-Unite, precum și la aceea a Apenţi- 
ei Române din Constantinopole, dupe cum va fi casul, când vr'o 
culpă de disciplină se va fi comis în intervalul între cea din urmă 
pornire şi sosire saii poposire | | 

Penalităţile ce se vor putea aplica căpitanului meșter, saii 
patronului navei, fără să se refere la autoritatea competentă, cu - 
îndatorire d'a o informa fără întirdiere. sunt: ” 
"1 Arestul pentru opt dile. 

2. Reducerea rațiilor pentru trei prănduri. 
3. Şederea în virful catartului pentru o “oră. 
4. Fârele pentru o qi. | 

„Art. XIV. Jurnalul oficial de bord va fi asemenea numero- 
tat, sigilat şi vizat de Tribunalul local tot dupe formula arătată 
în modelul No. 4,  :



2 056 — 
'Căpitanit vor fi datori, la: intrarea lor în iporturile "Principa- telor-Unite, să înfățișeze acest jurnal la impiegații .vămer' pe. dată . ce aceștia vor veni în navă, și în urmă: va, fi vizat: de Șeful biuro- ului vamal, sait de “Agenția la Constantinopole, . .. -.: 9 Art. XV. Manifestul sea declarația mărfurilor cuprinse în " Davă, va fi asemenea supus la viza Tribunalului saă a “Agenţiei: la Constantinopole, de către căpitanul. la . plecarea bastimentului . săi din port... +: Ra ! a n ceea ce privesce cele-lalte. drepturi cu care sunt tacsate actele de navigaţie, acestea se vor plăti dupe noua tariţă în vigdre. Art. XVI. - Cât pentru navele fără osebire, care în trecut și în împrejurări escepționale, .aii putut dobîndi. de: Ja foștii Agenţi la Constantinopole diplome provisorit, care le autorisă să ridice! ban- diera Română, se va da în cunoscința proprietarilor sei căpitani- lor lor, și acesta prin mai multe publicații Și „afişări, să li se pune îndatorire de a merge îh termen de un an, socotit de la .data a- * celor publicaţii, saii la Constandinopole sai în Principate, spre a. înapoia acele diplome: și a priimi în locu-le un act de Romanisa- . ție, care nu li se va libera, de cât dupe ce autorităţile competente ale Principatelor-Unite,. vor constata drepturile ce vor avea acele nave de a putea continua să se bucure de naționalitatea Română; iar la cas contrarii, acâstă facultate nu se va recunâsce-la navele „de categoria acâsta, şi diplome saii alte acte Provisorii ce se vor afla în mânile proprietarilor, se vor lua, din posesia lor, .. | „Aceste regule și condiții se vor publica prin Monitorul Sta- tului și alte organe. de publicitate, și vor fi afișate în cancelariele publice din porturile Principatelor-Unite, spre cunoscința persâne- lor interesate. . i e



  PARTEA IL.



a. 

Â. ; ă 7 

„- GNISTERULU DIN ÎNTRU 
". ALECSANDRU IOAN 1, 

„Cu mila lui Dumnedeii şi voinţa Naţională Domnii-Principa- 
telor-Unite Române; . “ - 
„La toți de față și viitori sănătate: 

Asupra propunerei Consiliului Nostru de Ministri; . 
„ Considerând plebiscitul propusii de Noi la 21, Maiti: încetat, 

"şi votat de Națiunea Română în dilele de 1, 13. Mai 1864; 
„*... Considerând împrejurările cuprinse în. proclamaţiunea, n6stră 
cu data de astădi; 
„- Promulgămi ce urmeză: 

STATUTU 
desvoltătoriăă Convenţiunei din 7/3 August 1858. 

e Convenţiunea încheiată la Paris în în9 August 1858, între „ Curtea Suzerană și între Puterile garante autonomiei Principatelor- 
Unite,, este și remâne legea fundamentală a României. . | 
„Insă, îndoita alegere din 5 şi 24 Ianuarie 1859, severșirea U- 

„nirel şi, desființarea Comisiunei Centrale, ' făcând neaplicabile 'mal 

*
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multe Articole esențiale din Convenţiune, atât pentru îndeplinirea ” acestora, cât şi pentru reaședarea ecuilibrului între puterile Statu- lui, ca act adiţional al Convenţiunei întră de astădi. în putere ur- mătorul Statută: 

a - Art. I. Puterile publice suntiă încredințate Domnului, unei A- dunări ponderatrice şi Adiinări Llectiye. 
Art. IL. Puterea Legiuitâre se esercită colectivii de Domni, de Adunarea ponderatrice și de Adunarea Electivă, Art. III. Domnul are singur iniţiativa legilor; el le pregătesce'. cu concursul Consiliului de Stati şi le “supune Adunărei Elective şi corpului Ponderatoriii, spre votare. 
Art. IV. Deputaţii Adunărei Elective se alegii conformii aşe- demântului electoral aci anecsat. | | Președimtele Adunărei se numesce în fie-care anii de Domni, din sînul ei; iar Vice-președinţii, Secretarii Și Cuestorii se aleg de Adunare. “ 
Art. V. Adunarea Electivă discută şi votâsă proiectele de legi ce se vor presinta de Domnii. Aceste proiecte se vor susținea în Adunare de Ministrii sai de membrii Consiliului de Statii, ce se vor delega de Domnii spre acest Sfirșit; ei vor fi ascultați ori când Yor cere cuvântul. Ni 
Art. VI. Budgetul cheltuelilor şi al recetelor, pregătit în tot “anul prin îngrijirea puterii 'esecutive şi supus Adunării Elective, ca- re '] va putea anienda, nu va fi definitivi de cât dupe ce va fi vo- tat de dinsa. Dacă budgetul nu sar vota în timpul oportun, pu- terea, esecutivă va îndestula serviciile conformi ultimului budgeti votat. 

dă Art.-VIL. Corpul Ponderatoriii.se compune: de Mitropoliţii țe- ret, de Episcopii eparhielor, de ântiul Președinte al Curţii de Ca- saţiune, de cel mai vechiii dintre generalii armatei în activitate, și osebic încă de 64 membri, carii se-vor numi de Domni: jumătate dintre persone recomandabile prin meritul și esperiența lor, şi cea- Paltă jum&tate dintre membrii Consilielor generale ale districtelor, şi anume câte unul de fie-care judeţii. a IE | Membrii Adunărei Ponderatrice se bucură de aceeași neviola- Dilitate garantată Depataţiler prin Art. 36 al legei electorale aici aneesate. | 
a E „Art. VIIL Membrii Corpului Ponderatoriii se reinoescii din doui ani în doui ani, câte o a treia parte, dar numai în cât sg atinge "de membrii numiţi de Domni. 

Membrii eșiți se vor putea numi din nucă ; funcțiunile lor nu vor înceta de cât cu instalarea membrilor celor nuoi. | Art IX. Durata sesiunelor “Corpului ponderatoriii, prelungirea lor şi: convocarea acestui Corpii, sunt supuse regulilor prescrise prin Art. 17 din Convenţiune pentru Adunarea Electivă. _ „Art. X. Membrii Corpului ponderatorii vor priimi o indemni- sare de tre! galbeni pe Ali în tot timpul sesiunef. ” E „Arte XI. Mitropolitul: primarii al Romăniel este de drept pre-
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gedintelo Corpului . ponderatoriii; duoi Vice-preşedinți se numescii 

e Domnii din sînul acestul Coxpii.: Cei-Valţi membri ai Biuroului 
'se alegii de Adunare. | ” 

În casă de împărțire egală a voturilor, votul Președintelui es- 
te precumpănitoriă. ... - 

Şedinţele Corpului ponderatoriii suntă publice, afară când con- 
trariul s'ar cere de o a treea parte a membrilor presenți. 

Ministrii, chiar nefiind membri, al. Adunării ponderatrice, aii 
dreptul de a asista și a lua parte la, tâte deliberaţiunile; ei vor fi. 
ascultați ori când vor cere cuvântul. A Da 
: Art. XII. Disposiţiunele constitutive ale nouci organisațiuni a 
Romăniei sunt puse sub ocrotirea. Corpului ponderatorii. EI pote, la - 
finitul fie-căria sesiuni, propune” Domnului îmbunătățirile ce ar so- 
coti trebuitâre în diferitele ramuri ale administrațiunei. a 
„Aceste propuneui, Domnul le va putea recomanda Consiliului: 
„de Statii, spre a 'se preface în proiecte de' legi. SE 
Art, XIIL: Or ce proiect votat da Adunarea Electivă, afară de 
budgetul veniturtlor şi cheltuelilor, se supune Corpului ponderato- 
riii, care va aprețui 'dacă este comptabilă cu disposiţiunile consti- 
tutive ale nouci organisațiuni. . | o 
„7 Art. XIV. Corpul ponderatorii, saii adoptă proiectul, așa cum . 

"Sa votat de Adunare, saii îl amendedă, sati îl respinge cu totul “" 
„Dacă proiectul de lege este adoptat fără modificaţiune de Cor- 
pul ponderatoriii, el este 'suzus sancţiunei Domnului. i 
„.. „Dacă proiectul este amendat de Corpul ponderatorii, elii se 
întrce Adunării elective. . : a 

Dacă "Adunarea încuviințeză amendamentele Corpului pondera- 
„toriii, proiectul amendat se supune sancțiunei Domnului. 

- Dacă din contra, Adunarea electivă respinge acele amendamen= 
te, proiectul se trimite: Consiliului de Statii, spre a se studia din 
“nuoi. Guvernul pâte apoi: presenta Camerei, în sesiunea, curentă 
saii viitâre, proiectul revădut' de Consiliul de Stati, pi 

- 2“ Dacă Corpul ponderatoriii "respinge cu totul proiectul votati 
'de Adunare, acest proiect se trimite Consiliului de Statii, spre a se 
studia din nuoii. Un asemenea proiect. nu. se pote presenta: Adu- 
„Mării elective, de cât în a doua sesiune, o 
Art. XV. Numal. corpul ponderatoriii are dreptul 'de a priimi 
“petiţiuni şi de a le discuta, dacă este trebuință. Da 
„Ant. XVI. Reglementele interidre' ale Adunărei elective şi ale 
Corpului ponderatoriii, se pregătesci prin îngrijirea” Guvernului. 
Art. XVII. Toţi funcţionarii publici, fără escepțiune; la întra- 
“rea, .lor în funcţiune, sunti datori a jura supunere Constituţiunei și 
“legilor țerei şi credință Domnitorului. e 
Art. XVIII Noua, Adunare electivă şi Corpul ponderatorii 
“se vor constitui și întruni în temenul prevădut de Art.'17al Con- . 
vențiună, e a 
„:,„„ Decretele ce, pină la convocarea, noci Adunări, se vor da de 

4 , pt
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"Domnii, dupe propunsrea Consiliuluy de Miniştri și a Consiliului de ” Stat ascultat, vor avea putere de legi. Ma 

Modificaţiuni inideplinitâre Statutului 
În Preambuhil Statutului. Si Da 

„_„ Principatele-Unite poti în viitorii” a modifica, și 'a schimba le- gile care privesci administraţiunea lor din lăuntru, cu concursulă “legal al tutulor puterilor stabilite, și fără nică o întervențiune; se înțelege însă că acestă facultate nu se pâte întinde la legăturele ca- re unesci Principatele cu Imperiul Otomanii, nici la: tratatele între Înaltă Porta și celelalte Puteri, care sunt și remânii obligătorii pen: tru aceste Principate. ” La Art. IIL. Nici o lege nu pste fi supusă sancțiunei Domnu- lui înainte de a fi discutată și votată de Adunare. electivă şi de Se- nat (Adunare ponderatrice). at e „ Domnul acârdă sai refusă sancţiunea, sa. * | Ori-ce lege cere învoirea: a tustrelelor. puteri. - | „dn casul când Guvernul ar fi nevoit a lua măsuri de urgență care ceră concursulii Adunării” elective și al Senatului, în timpul - cănd aceste Adunări nu! sunt deschise, Ministerul va, fi dator a, le supune la cea d'ânteiii convocațiune motivele și resultatul acestori n&suri. 
e La Art. VII. Din 64 membri at Adunării ponderatrice, 32 vor Î aleși şi numiți de Domni dintre persânele care ait esercitat cele mai înalte funcțiuni în eri, saii care poti justifica un venit anual „de optii sute galbeni. Căt pentru cei lalți 32. Membri, et vor fia- Jeși dintre Membrii Consilielor generale ale județelor și numiţi de Domni pe o listă de presentaţiune de trei candidați pentru fie-ca- Te dictrict. e | a | „+ Da Art. VIII Aceşti 64 de Membri ar Senatului alsși în con- formitate cu disposiţiunile Articulului de mal Sus, se reinoescii din treă în trei ni câte o jumătate, E Da La Art. XI. Mitropolitul Primat este- de drept Președintele se- natului. Unul din vice-Președinţi ai Adunării ponderatrice, luat din acest corpii, este numit de Domnii; celalalt vice-Președinte şi Biu- zoul sunt aleși de Senat. PE ai „La Art. XII. La finitul fie-căriea sesiuni, Senatul şi Adunarea electivă vor numi fie-care un Comitet a căruia Membri vor fi aleși din sînul lor. Ambele: Comitete se vor întruni în Comisiune mie- stă, spre a face un raport Domnului asupra lucrărilor ultimei se- Siuni şi ai supune cestiunele de îmbutățire ce ai crede trebuitâre. fe deosebitele ramuri ale administraţiunei. Aceste propuneri vorii putea, fi recomandate de Domni Consiliului 'de Stat, spre a fi pre- făcute, în proiecte de lege. a IE La Art, XV, Petiţiunele date Senatului, vor fi. esaminate de o Comisiune ad-hoc.. Asupra raportului acestia, Senatul va putea, de va fi trebuința, a. le trimite . Guvernului, 
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| LEGEA: ELROTORALĂ. zi 

Art. ]. Alegerea, “deputaţilor | la Adunarea Electivă- a Românie 
se -face cu două grade. Alegătorii suntit sai primari sau direcţi. 

Art, IL. Suntii alegători primari. toți Românii: carii prin legea. 
Comunală sunt alegătorit” Consiliilor "Comunale, cu escepțiunea de 
la: Art, 29, .lit.'b. din acea lege.*) 

“Acei” ce plătescii'0 dare: câtre Statii de 1 48, sunti alegători 
în comunele rurale. . tsi 

- Acel ce plătesci 0 dare de lei s0 saii „de le 110, precum şi 
patentarii pină la a cincea clasă inclusivii, întru cât ai reşidența: 
lor în oraşe, suntii alegători în comunele urbane. -. 

Art. INI. Poti fi alegători direcți, fie în oraşe fie în sate, toţi; 
Românii născuţi sai având naturalisațiunea. cea mare,: carii :vor. a-: 

„vea un'venit de una sută galbeni și de ori ce natură. Acest. venit 
“seva putea dovedi prin biletele: de plata impositului, (patru galbeni), 
şi prin “ori ce alt chipii îndestulător. Numai salariul privat sai plătit, . 
de către Stati pentru funcțiuni publice, nu va fi cuprinsii în esti-, 
maţiunea venitului. : :: 

Pe lingă plata contribuţiunelor arătate mai 'sus,! alegătorii de 
ambe grade * vor trebui a avea virsta de 25 ani împlini.» “o: 

Au dreptul de a fi aleşi ca alegători direcţi și fără 2, justi-- 
fica, venitul de- una sută galbeni,: sâi contribuțiunea de patru gal- 
beni, (dacă vor întruni celelalte condițiuni cerute) preoții parohii- 
lor, profesori! academiilor şi al colegiilor, doctorii și: licențiaţii di- 
feritelor facultăţi, avocaţii, ingineri! şi arhitecţii, toți aceştia. având 
diplome liberate. saii recunoscute de: Guvernii, institutorii primari al 
sc6lelor publice, precum și - capii instituțiunelor private de. instruc- 
țiune recunoscute de Guvernii.. he 

Potă asemenea fi aleși “aleg ători direcți şi: funeţionarit civili și 
militari, retrași din servicii, carii vor justifica că priimescii open: : 
siune anuală de 3000 lei cel puțină. " 

- Nimeni nu p6te fi alesii - alegătorii direct de căt în: orașul şi: 
plasa unde își are domiciliul reale. ie 
„Art. IV..Nu vor putea fi alegători primată nică dircci: ag 
a N Persânele supuse vre „unej protecţiuni străine, . 

a 
: = Art. 5 Suntă alegători în comună: ci 

a). Românii ce se află în condiţiunile stipulate. prin legea de faţă. 
b). Străinii carii vor fi dobândit împămîntenirea mică.” : 
c). Toţi acestia vor trebui să aibă vîrsta Icoiuită. să fie domiciliaţi în comună 

cu şase luni înainte. Şi să plătescă către Statii “contribaţiunea. directă în următârea 
proporțiune:  , , i mea 

a comunele rurale: 0 dara către Statii as le 48. . 
În comunele urbane, de la 3,000 1a 15,000 locuitori, lei 80. 

:. În acele de la 15,000 în sus, lei 110. ! 
- Aceste imposite, în comunele urbane se compun de 48 lei, contibaţiunea pere: 
pală și de şosele, iar restul de impositul fonciar.  -. , 
„d), Santă asemene alegători, patentaril pînă la a cincea- clasă inclasiviă, carii se 

„vor bucura de calitățile însemnate la litera a și b. şi i carii vor avea vîrsta și tim- 
pul domiciliului prescrise la litera c).. ii m : tie 

Aa: 

E Ta : 1-4
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II. Servitorit carii  priimescii. simbrie, - „IL. Interdicţit. 

i IV, Faliţii nereabilitaţă. - aa . + V. Acel ce.:vor fi fost osindiți la pedepse aflictive şi infamante,. sai numai infamante. . :... . : Ie ea n Art. V. Listele alegătorilor . primari se pregătescii pe fie-care, ani prin îngrijirea autorităților comunale, pe bada ultimelor roluri. de contiibuţiuni... Aceste liste -provisorii se afișeză în cea dântâiii Duminică a lunei Ianuarie în fie: care comună, DI a Art, VL : Reclamaţiunele se vor adresa Prefectului în cele d'ân- “tâii tre s&ptămini de la data afisărel. . a Dupe ce Prefectul va fi otărit. asupra tutulor reclamațiunelor ivite, 'el încheie listele definitive și le publică negreșit pînă Ja cea: d'ântâii Duminică a lunei Fevruarie. | ” NR Art. VIL În cele trei stptEmâni: ce urmâdi, nemulţumiţi vor putea apela în contra otăririlor Prefectului la 'Tribunalul districtu- lui, iar în contra otăririlor Tribunalului la Curtea de Casaţiune, pî-. nă în 30 dile dupe priimirea, otărirei Tribunalul, po Tribunalul și Curtea de Casaţiune statuează de urgență. - „> : Ori ce pers6nă admisă în listele electorale pote. reclama în- scrierea 'saă ștergerea ori căruia, individă omisă sati nedrept în- Scrisii în lista colegiului din care el însuși face parte, „Art, VIIL. Pentru a putea, fi ales deputat ia Adunarea gene- rală, fără, deosebire în ttă România, trebue: . - i o" LA fi Români născut sai a f dobindit naturalisațiunea' cea, Dare, : ! 
| 1" IL.A avea virstă de 30 ant împliniți. e -: TILA fi alegătorii și a avea un cens de eligibilitate. “Un ve-. nit de două sute galbeni formegă provisoriii acest cens. .Acestye- Dit' pote fi de ori ce natnră; el se pâte constata prin biletele de plata contribuţiunelor, -saiă Și prin ori ce alt chipi. . | Ia Potii fi aleși deputaţi, şi fără a justifica, vre un censii, toţi Ro-, - mânii carii au esercitaţ funcțiuni mari în serviciul Statului, oficerit Superiori at armatei ce nu sunt în serviciul activi, profesoratul și 

Art. IX. Fie. care comună, numărând până la 50 alegători pri- mari, numesce câte.un alegător directă; comunele de la 50 pânii la 100 de alegători, numesci câte duo! asemenea alegători și așa maj departe, câte unul mai mult peutru fie care cinci-deci de alegători primari. RE i | '"*. Comunele care ai maj puţinii de 50 alegători primari, se în- trunescii pentru alegere cu comuna cea mai apropiată, spre a for- ma cu ea un singur colegii. a Dupe proporţiunea, de mai suzi administraţiunea, va impărți comunele mal impoporate în circonscripțiuni electorale, care vor a- ege câte unii alegător direct de fie-care 50 alegători. primari. ai: Art, X. Domiciliul politic al fie-cărul Românii, este în circon- Scripțiunea electorală” unde îşi are domiciliul real; cu tâte acestea
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el îl.va putea. transfera în ork care altă circonscripțiune unde ar plăti o contribuțiune directă, sub condițiune numai a-şi face decla- 
rațiunea, sa, cu şâse luni înaintea, formării listelor electorale, atât la, Prefectura, districtului în care se aflii al sei domicilii politicii ac= tual, cât și la aceea unde voiesce a "1 muta. N . 

Pers6nele chiemate la funcțiuni inamovibile vor putea esercita 
dreptul lor de alegători în circonscripțiunele electorale unde 'ȘĂ în- 
deplinescii funcțiunele. Aa 

Art. AL Listele alegătorilor primari suntii permanente în tot 
"cursul anului, o. a Ă 

Alegătorii direcți se alegi din nuoii de câte ori se vor con- 
voca colegiele pentru alegerile generale sait parțiale ale deputaţilor. 

“Art. XIL Deosebirea, colegielor este desființată, cu singura, de-: 
osebire a împărțirei lor în colegii de oraşe și colegi! de judeţe. Cele, 
d'ântâiă se formeză de acei ce aii drepturi de alegători în comunele 
urbane; cele de al duoilea se formsză de acei ce au drepturi de â- 
legători, în comunele rurale (Art. 2 din acâstă legiuire). _! a 

n orașele unde nu vor fi'0 „sută alegători direcți, se vor a- 
dăogi alegători direcţi din comunele rurale cele mai, apropiate şi 

> 

Li 
care aşa se vor deslipi din colegiul de judeţii. - A 

Toţi alegătorii direcți de judeţe se întrunesci întrun singur 
colegii la residenția Prefecturei. Colegiele acestor alegători, ce ar 
trece peste trei sute alegători, se vor sub-împărţi de către Prefect 
în Secţiuni, din care fie-care nu pâte cuprinde mai pucini de 100 
alegători, şi se formâză de către trimișii comunelor celor mai ve- 
cine una de alta. Se va însemna fie căria Secţiuni, un local deose- 
bit și fie-căreia un numără de: ordine. ' Cea d'ântâii este pururea - 
aședată în casa Prefecturei, e Se 

Fie-care Secţiune conlucrâză de a dreptul la numirea, deputa- 
ților pe carii colegiul întregi urmeză a% alege. E ” 
„In judetele (de esempla, Ismailul, Cahul, "Colonile), unde nu 

se va găsi numărul de una sută alegătoii direcți, colegiul sc va pu- 
tea, îndeplini prin alegători. direcți aleşi dintre Membrii autorități- 
lor comunale. a. RR 
Ant, XIII, Numbrul Deputaţilor ce urmeză a, se alege, se cal- 
culă dupe populațiunea orașelor și a judeţelor. Provisoriiă alăturata, 
tabelă arată numărul deputaților ce urmeză a se alege în fie care 
orași și judeţii.. | | ai 

Art. XIV.. Coleniele alegătorilor se vor convoca de către Du= 
terea, esecutivă cu trei septămâni cel pugină inanitea (ilei otărite 
pentru alegerea deputaților. e E a 

„Art. XV. Alegerea alegătorilor direcți se face prin vot pe fa- 
ță; alegerea deputaților se face prin scrutină secretii. .-. = 
„i Art XVI Preşedinţii, Secretarii și Scrutatorii. colegielor se a-. 
legii de către alegători și din sînul lor. „Colegiul: nu se pâte ocu- pa de altă de cât numai de alegerile pentru care este convocatii. Ori ce cuvânt, oră, ce discuțiune sait deliberațiune politică, sunt cu 
totul 'oprite. |
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*: ” Preşedintele are singur poliția Adunării alegătorilor. Nimeni nu pâte întra înarmat. Nicio putere armată nu pâte fi pusă: în localul alegerilor sait în giurul sei... e "In casă: de neorinducala, Președintele pâte cere adjutorul pu-: torii armate. „Autorităţile civile și militare, cele mai apropiate, sunt datore_a urma cererilor sale în ceea ce privesce alegerile. . "* “Dacă în localul alegerilor, unul sai mai mulți asistenți ar da, semne publice de. descuviințare sai ar stărni tulbarări în ori ce modii, Președintele îi va chiăma la ordine; dacă ei vor. persista, se va face menţiune în procesul-verbal, și pe înfățișarea acestei do- vedi, vinovaţii se vor putea pedepsi cu o globire de la 2 pînă la '20 galbeni, saii cu închisâre de la 3 dile pînă la o lună. "În casii de neorinduială gravă, Președintele râdică ședința pe 0 oră; dacă la redeschidere neorândueală tot ar predomni, el oa- mână pe a doua di. î. ” “ n Art. XVII. Preşedintele face cunoscut Adunării numărul per- s6nelor de alesi. | „Art. XVIII, Fie: care alegătorii, chiămat la rândul seă, depune biletul seii scrisă pe hârtie albă Şi închisii întro cutie su două în- cuetori ale cărora chei se păstrâză una de către Președintele și alta - de către cel mai bătrinii dintre Secretari, a. 
„... Alegătorii ce nu vor putea scrie singuri biletul lor, potă chie= ma în 'ajutorii pre: ori care din alegătorii presenți. : „Art. XIX. Dupe ce ati fost chiimați toţi alegătorii succesivii, dupe ordinul alfabeticii, se mal face '0 ultimă chiămare acelor cari pote aii lipsit din sală, iar scrutinul rămâne deschisi pină la 4 re s€ră. Pentru asigurarea voturilorii se vor pune pecețile mai mul- tor dintre alegători şi, vor putea chiar rămânea în sală pentru 'pasa UE a IE Art. XX. La, redeschiderea urnei, fie-care bilet se desface îna- intea publicului; numele eșit se scrie de către fie-care Secretar pe o. listă, şi resultatul general se proclamă. de către Preşedinte. Art, XXI, Biletele care cuprindă nume neînţelese, saii semne de or ce natură, care ar presupune o prealabila înţelegere, suntii nule; i - „1 “Art. XXIL. Nimeni nu este ales la ântâiul! scratină, dacă nu întrunesce cel puțin jumătate și: unul din voturile esprimate și va- labile (majoritate absolută). ...- - 

„„._ Pentru candidaţii „carii m'ar fi dobîndit majoritate absolută a “voturilor, se va proceda la un al doilea scrutină, şi acei carii la a- câsta vor avea cele mai multe voturi, fie chiar mat puţin de cât ju- mâtate; și unul a sumei voturilor (majoritate relativă), suntii aleși. In casii de paritate a voturilor, sârta decide. _..- Art. XXIII. Operațiunile alegerilor se verifică de către Adu- narea' electiv, care singură otăraște asupra validității lor, | Cât pentru contestaţiunile privitâre la capacitatea, electorală, 
ele suntii de competința esclusivă, a Tribunalului respectivi, și în
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casii de casare a otărirei, de competinţa : Tribunalului însemnat de 
„Curtea, de .Casaţiune. N m n 
__n Art: XXIV. Deputatul alesii în mai multe colegii, este datora 
declara. obțiunea sa Adunării generale pină în 8 dile dupe verifica- 
rea, titlurilor. De nu va fi declarat obţiunea în același . termenă, 
Adunarea decide prin sorți, pe care colegii vepresintă deputatul în 
cestiune. | a . | i 
a Art, XXV, În casă de vacanțe prin obțiune, mârte, demisiune 
saii altminterea, colegiul electoral care urmâgdă a îndeplini vacanţa 
se va îutruni in termenă. de o lună. | o 
„+ Art, XAVI. Mandatul de Deputat este necompatibil cu func- 
țiunile de Ministri, de membri ai Curţii de Casaţiune, de Procuror 
pe lângă Curți şi Tribunale, de Directori şi Şefi de socțiune la di- 
ferite Ministerie şi Prefecture; de Prefect şi de Sub-prefect, de șefii 
și de comisariii de Poliţie precum şi de militari în serviciul activi. 

Preşedintele şi membrii . Tribunalelor nu pot fi aleși deputați 
în districtul jurisdicțiunei lor. . . - | 

„__„ * Deputatul yeare ar priimi o funcţiune publică salariată, sai o 
înaintare, se socotesce demisionat şi supus realegerii mai înainte 
de a mai putea esersa mandatul sei. - N 

| Deputatul care, în cursul mandatului sei, ar perde 'una sai 
mai multe din însușirele prescrise pentru eligibilitate, încetâdă în- 
dată de a mai face parte din Adunarea generală, A 

„Art. XXVIL În timpul, întrunirei Adunării elective, ea singură 
are dreptul de a primi demisiunea membrilor sel.. „Jar în interva- 
lul sesiunelor și în timpul vacanţelor, demisunile se notifică Minis- 
teriului din Intru. A E Ra 

. Art. XXVUL Ori cine a mijlocit inscrierea sa în listele ale- 
gătorilor sub un nume, sait pe temeiul unor însușiri falșe, 'saii a 

“ tăinuit, cerând înscrierea sa, vre o necapacitate, prevădută de lege 
sat a reclamat şi a dobindit înscrierea sa pe două sai mai multe 

„liste, seva pedepsi cu închisâre de la 15 dile pină la 3 luni, sai 
cu 0. globire de la 15 pînă la 100 galbeni; dacă va fi şi luat parte 
Ja vot, închis6rea va fi de la o lună pînă la ș6se luni, saii globirea 
de.la 30 pînă la 200 galbeni. | o a 
„Art. XXIX. Ort cine, fiind însărcinat la un serutinii! cu primi- 

rea, numerarea sai desfacerea biletelor. cupringend sufragiele alegă- 
torilor, se va dovedi că a falsificat, sustrasii, adăogit sai. prefăcut 
biletele, se va pedepsi cu închisâre de la şese luni pînă la 2 ani, 
sai cu o globire de la 100 la 300 galbeni. 

Art. XXX. Dacă prin vuiete saii demonstrațiuni amenințătâre 
în localul alegerilor sai în giurul sei, sar fi atins sat sar fi în- : 
cercat a se atinge esersiciul dreptului electoral și libertatea, votu- 
lui, vinovaţii se vor pedepsi cu închisâre de la o lună pină la un 
anii, sai cu globire de la 30 pină la 200 galbeni. | 

Dacă vinovaţii vor fi purtat arme, saii dacă scrutinul sar fi 
„violat, pedepsa va fi închisârea de la un an pînă la cinci  Închi- 

s6rea va fi de la cinci ani pînă la qece, dacă crima, s'a comisii în 

+ - . « ,
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urmarea unui. planii complotat pentru a se esecuta ori în tâtă țâră, ori într'una sai mai multe circonscripţiuni electorale. * „Art. XXXL Osinairile otărite în puterea Articolelor preceden- te 28. 29 și 30, tragă după sine interdicțiunea dreptului de alegă- toră şi de eligibil. Acâstă. interdicțiune se va, pronuncia tot prin acea sentință, pe timp de cinci ani cel puținii și pînă la 10 ani cel multii, 

Art. XXXII. Ori cine se va dovedi că a cumpărat saă a vîndut - "un sufragii, cu ori-ce preţi ar fi, se va pedepsi cu interdicțiunea - dreptului de a vota şi de a, fi eligibil, precum și cu acea, a dreptu- lui de a putea ocupa o funcțiune saii serviciă publicii,. pe timp de 5 ani cel puţină pînă la 10 ant cel mulţ, A a i Vinglătorul și cumpărătorul sufragiului, se vor osîndi tot-de-o- dată, fie care lao globire îndoită a valdrei lucrurilor primite saă - făgăduite, 
N “Art, XXXIIL. În lipsa inițiativei Ministeriului Publici, dece a- legători. întruniţi ati dreptul de a intenta,. un proces” ori „căril. per- sâne acusate de delictele menţionate în Art, 28, 29, 30 și 32. Art. XXXIV. In cât privesce aceste delicte, - atât prizonirea civilă cât și aceea a Ministeriului public, sunt prescrise (paragrafi- site) în două luni dupe proclamarea resultatului alegerii. . ” i Art, XXXV. Osîndirea ce sar pronuncia nu: pote în nici un casu să aibă de efect anularea unei alegeri a căria validitate S'ar fi recunoscut.de Adunarea generală, . 

Art. XXXVI Nici un membru al Adunării elective, “pe. cât va (ținea sesiunea, nu va, putea fi arestat nici trasă în judecată penală, afară numat în 'casii de vină veghiată, de cât dupe 'ce' Adunarea va fi autorizat prigonirea. - , a , 

„Disposițiună transitorii, - 
"Pentru prima, aplicare a legei de faţă, se va putea deroga da- telor ficsate în ea, observînduse însă nestrămutat termenile succe- . sive, statornicite pentru publicaţiune, apelă, notificări și convocări, „ Facemii cunoscut și ordonăm ca cele! de față, învestite cu si- giliul Statului și trecute în Monitorul Oficial, să fie adresate Cur- ţilor, Tribunalelor și autorităţilor administzative: ca, șă le înscrie în . registrele lor, să le observe ȘI Să facă a se observa,: şi Ministrul . Nostru Secretari de Stati la Departamentul Justiţiei este însărci- nat a priveghea publicarea, lor. - Sa Dat în Bucuresei, la %/,, Iulie anul 1864. | a în ALECSANDRU IOAN, _ E (L $.) 

E . . . 

Cogălnicenu, Bălănescu, D, Bolintinânu, General Manu, P. Orbescu, - 
Î. 

  

e
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Județe, .:.. ai . Deputaţi, 

Argeșii, din care 2 pentru Pitesci și unul pentru Curtea: 
de ATgEșII. nene naneee eee deea eanenaaiaeee aaeaa ee 

Bacăii, din care. 2 pentru oraşul Băcăi şi 1 pentru târ- . 
gul Ocnei... eee ee eee aaaesaae 

Bolgradii, din care 2 pentru orașul Bolgradii..... mese a. 
Botoșani, din care 2 pentru orașul Botoşani), și lpen- 

. tru târgul Hărlăii.. eee cca eee eee eee eee eee aeoaze 
Brăila, din câre 2 pentru oraşul Brăila... ceeeaase ee taaaaee 
Budei din care 2 pentru „oraşul Bugeii Și. anul pentru 

MIZIL a eee eee eee eee eee eee aaa aaase sa 
“Cahul, din care 2 pentru orașul Cahul, eee ea ee eeeeeea vo. 
“Covurluiiă . din care 2 pentru. Galaţi... anca eee naeaveeaene | 
Dimboviţa, din care 2 pentru Târgovisce şi -1 pentru Găescă 
Doljiă, din care 2 pentru Craiova şi 1 pentru Calafat,.......... 
Dorohoiii, din care 2 pentru oraşul Dorohoi; 1 pentru 

Mihăilenit şi 1 pentru Herţa names aaee nene aeeano ana 
Tălciii, din care 2 pentru Hușii și 1 pentru Tipic n... aoasee 
Gorjiti, din care 2 pentru Tirgul-Jiulul... „eco ceeeeee e eanaasae . 
Ialomiţa, din care 2 pentru Călăraşi. en aan eee sau eaaeneanaaseae 
Iașii, din care 4 pentru orașul lași şi 1 pentru Tirgul 

TUMOS,. e... momen ame aneeaneaeeeaeeeo eee aaa teo naaaaaaa 
Ilfovii, din care 6 pentru Bucuresci și 1 pentru Olteniţa poa... 
Ismail, die care 2 pentru orașul Ismail. nn eeeeieeneoeze 
Mehedinți, din care 2 pentru Severinii, 1 pentru Cerne- 

în şi 1 pentru Baia-de- CATAMĂ. nn acncnneeee eee eiaase 
Muscel, din care 2 pentru Câmpu-lungă. aa sunasee ie nnaeeanaeunanaa | 
Neamţu, din care 2. pentru Piatra ş ȘI unul pentru târgul +. 

Neamţu eee pn denied ee eee venea deneaas 
Oltă, din care 2 pentru Slatina... eee ea aaaa ca 
Prahova, din care 2 pentru Ploiesti, unul pentru. Câm- 

pina şi 1' pentru Văleni-de- munte ea eee eee uanienara see 
Putna, din care 2 pentru Focșani şi 1 pentru Odobescii 

ŞI Panciu. cane en nenee eee eaeneneeeeasnnaaea | 
Rimnicu-Sărat, din care 2 pentru orașul Rimnicu-Sărat........ , 
Romanaţii, din care 2 pentru Caracal aia 
Romani, din care 2 pentru oraşul Romanii... cc... m ueeaeesea 
Sucâva, din care 2 pentru Folticeny enma eee esa mia uasaai aa i 
Tecuciă, din care 2 pentru. orașul "Tecuciti și 1 “pentr. 

NiCOrescil: aaa aaa eee an nenea ceeace 
Teleorman, din care 2 pentru Măgurele, 1 pentru Rușii- 

de: vede și 1 pentru ATECSANAria..a anna nana 
“Tutova, din care 2 pentru Bărladă. eee nenea eee aneza 
Vilcea, din care 2 pentru Rimnicu-Vilcii şi 1 pentru Oc- - 

na și 1 pentru Drăgășani. nas ineneeeannnezadeanaei aaa
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” Vasluiă, din care. 2 pentru Orașul Vaslui... cenusa [4 Vlașca, din care 2'pentru Giurgiă. a neeieeacaeeeeiaeeaaaaaaa 4, 

Ministru Secretar de Statii, Prege- 
dinte Consiliului Ministrilor, - 

  

! “Cu mila lui Dumnedeii și voința Naţională, Domnii Principa= telor-Unite Române: o a i 
La toți de faţă și viitori sănătate: * SIRE " „__ “Asupra raportului” Ministrului Nostru Secretăârii [de Statii, Pre- şedinte Consiliului de 'Ministri, sub No. 1042, de la 14 August cu- 

4, 

rentă; Aa : - | Vădend jurnalul Consiliului Nostru de Ministri, încheiat, în șe- dința de la 14 August; o a e 
Audind și opiniunea Consiliului Nostru de Statui; . - 

În puterea Stătutului din Iulie trecut, i e e. Am sancționată, și sancționămi, promulgatii și promulgămi:: 

„. Pentru 'regularea proprietăţii rurale. 

CAPU 1,0: 
Pentru dreptul de proprietate al săteanului clăcași, şi pentru ves- 

cumperarea sarciniloră sale câtre stăpenul moşie, -: 

Art. 1 Sătenii clăcași (pântași) suntă și r&mânii deplini. pro- prietâră pe locurile supuse posesiunei (stăpînirei) lor, în întinderea, ce se otăresce prin legile înființă. | i a Acâstă întindere (peste locul ce ai sătenii în vatra. satului., - „Pentru casă şi grădină) este: - PI | a). In judeţele de dincâce de Milcovi (Țera Românâscă). :* - 1). Pentru săteanulă cu patru: boi şi 0 vacă, unii spre-dece poe6ne. | Da ” „2, Pentru săteanul cu doi boi şi 0 vacă, sâpte pog6ne, nouă- - spre-dece prăjini. pi = N „Pentru săteanul ce are o vacă sai toporașii, patru pogâne şi cinci-spre-dece prăjini. Na SI „b). In județele de dincolo de Milcovii, (Moldova): | „1. Pentru săteanul cu patru boi Şi 0 vacă,. cinci fălci patru- deci prăjini, : o 2. Pentru săteanulii ce are doi boi Și O vacă, patru fălci, . 
3. Pentru săteariilii ce are o vacă, sai pălmaşii, ducă fălci patru-deci prăjini. .: | 

€). In judeţele de peste Prutii (Basarabia):
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| 1.; Pentru, săteanu! cu patru bol „Și o.vacă, şese fălci şi trei- 
deci prăjini. 
„„.9.Pentru' săteanul. cu dot bol şi o vacă, "patru fălci și trok-geci 

prăjini. 
8, Pentru stiteanul ce are o vacă sali pălmaşt, două fălci și 
șepte deci prăjini. | 

- Art. II. Locuitorilor,. carii nu se bucură de întinderea otimâii. 
tului ce li se cuvine după « Art. precedent, li se: va implini întinde. 
rea legală de pământ, 

+. Art, IIL Nici întruni casii, suma locurilor rămase în deplină 
stăptnire a săteanului, nu va fi mal mare de câtii două treimi. ale 
unei moșii. e 

Se înțelege că pădurile nu întră în acesti socotâlă. 
„Art, 1YV.: Văduvile fără copii, nevolnicii, sătenii, carii n'ait me- 

seria de agricultori, şi-n'ai fâcuti clacă, şi prin .urmare n'ai avut 
pământii de hrană, mărginiţi fiindă numai în locul caselor şi al în- 
grăditurilorii lor, toţi aceştia devinii proprietară numai pe 1pcurile 
„legiuite, cuvenite penru casă şi grădină, adică: 

In judeţele de dincâce de Milcoviă: “ 
„Patru sute stânjeni pătrați la câmpii, şi tre sute la munte, 

stînjenulii țerei românesct. : 
In judeţele de dincolo de Milcorii, dece prăjini fălcești, 
In județele de peste Pruţ: Dece prâjini fălcești pentru pal- 

masii, un-spre-dece prăjini pentru locuitorul cu doi boi, : do&-spre-. 
„dece prăjini pentru locuitorul cu patru bol. : 

Nevirsnicilorii unui săteanii li se va da acelașii pământăi cea 
avut şi părintele lor la epoca morţei sâle, dacă văduva va oferi a 

„plăti despăgubirea cuprinsă în acesti decretii. 
Art. V. Nu vor avea drepti a cere pământul: ce se aă săte- 

„nilorii "clăcași, după Art. I al acestui decretă, lăcuitorii verii căruiă 
satii, carii, prin. învoeli speciale cu. proprictarulii moșiei, nu aveai 
de câtii casă, şi grădină în satii, fără a fi clăcași, şi prin urmare, 
nu' avea dreptul . “de- a priimi locuri de hrană și cele-l-alte.. Aseme- 
mea locuitori aii însă facultatea „de a priimi pământii pe moșiile 
Statului. 

Art. VI. Vor avea facultatea. a se strămuta, pe moșiile. St atu- 
lui cele mai apropiate: 

a) Sătenii cărora, din două treimi ale moșiei; nu li se note 
împlini întinderea, locurilor legiuite. 

b) Spornicii (însură țeil) ce nu vor avea locuri în coprinderea 
legilor în ființă. - + 

| Şi unii şi alţii, striimutându se pe moşiile Statului, „ai voe 
„d'a, se " desface. de casele și sădirile făcute de dânşii pe moşiile pe 
care .le părăsescil, avândii Comuna dreptulii de preempțiune (res- 

“ cumpărare). 
Art. VII, De la: promulgarea, decretului acestuia, în termenii 

de 'trei-deci ani, săteanuli, sai moștenitorii sei, nu va putea îns- 
trăina nică ipoteca proprietatea sa, “nici prin testamenti, „nici prin 

E) . 

.
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acte între vii, de câtă! către. Comună sait ciitre ver-uuii altii sătân. - „După trecerea de trei-dect ani, el va, putea dispune de pro- prietatea sa,: după regulile 'dreptului comun, 'și în casii de vânfare, cu reserva dreptului de Ppreempțiune a Comunei. a. "Art. VIII: Cândi unt săteanii -va' muri fără testamenti, sa fără a avea, moştenitori legitimi. partea lui de pămîntii o va lua Comuna, cu: îndatorire 'de a plăti datoria” lui pentru -despăgubirea clăcel, dupe Art. XXII. ... : Di A Tot către comună va trece și proprietatea, săteanului, carele Până la licuidare; nu va fi în stare de a respunde, din ori ce îm- prejurare, despăgubirea cuvenită stipinului de moșie, și carele va declara că nu Voeşte a păstra proprietatea sa. - E „. Art, IX. Dreptuli la: pădure ce ai: sătenii de pe moșiile din Moldova dupe “Art. 44. al legii muntelui, (adică județele. Putna, Ba- căi, Nemţu şi Suceva) “Și cet de 'pe moșiile din țâra Romănâscă, în virtutea Art. 140 $ 4 din legea de Ja 23 Aprilie 1851. li se păs- treză, neatinsă și în Vito, E ' După cincl-spre-(ece ani, proprietarii vor fi în dreptii a cere liberarea pădurilor de sub; acestă servitute, prin buna Învoială, saii Prin otărire judecătorescă, .. . SI a | „Acest drept îl vor putea esercita și comunels, așegemintele pu- blice și Statul o | m Art. X, Se desființegii odată pentru totă-d'auna și în tâtă în- tinderea ' României: claca (boeresculii), dijma, podvegile, dilele de meremetii, carele de lemne și alte asemenea sarcine,, datorite: stă. pânilori de moșii sai în natură sai în bani, unele și altele stabi- lite prin legi, hris6ve, <aii învoele perpetue ori tinâporale. a Art. XI. Drept clacă, dijmă și cele-altele, sarcine desființate prin decretul de față, se va da stăpânilor” de moșii, odată pentru totii-d'auna,. o despăgubire dupe cum se regulză, la Capu IL Art. XIL. Claca nu mai este permisă; Însurăței nu -vor putea, face cu proprietarii de câtii învoeli timpurale: a ”. Invoelile 'sunt slobode între proprietari si săteni; darii cândiă „> Cu aceste învoeli săteanu! își obligă chiar munca sa, ele nu sevor „putea face de câtă numai pe ună termenă de cinci ani, „_Invoelile astă-di în ființă pentru pris6se pe uni timpi măr- ginită, nu se desființeză; afară 'numat de vor fi făcute pe un timp mai mare de cinci ani, şi afară de casul cândi proprietarulă unei moșii va fi făcutii cu săteanul o învoială peste totii, atâti pentru cele legiuite'-cât Şi pentru prisâse, iai | Art. XIII. Sătenii au facultatea de a priimi în locurile. legiu- ite, pometurile ce' le ai. astă-di. 
| „+ Orl ce'alţe pometuri: maj are săteanul peste locurile legiuite, Temânii în folosul lui, dupe învoelile săverşite, sai dupe îndatori- rile obicinuite pînă acumă. . - | o - Art XIV. Locurile de izlazii (imașii),' arătură Şi fânâţă, care, prin legi .speciale, stăpânit 'de moșii sunti datori a da preoțiloră bisericeloriă' sătesci,; nu se atingii prin decretul de faţă. Aceste 19-
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curi vor urma, și în viitorii a;-servi pentru întreţinerea clerului din 
respectivele comune. - i 

Art: XV. Islasurile, (imașele) locurile de fencță. şi arătură ră- 
mase în proprietatea sătenilori, după decretulii de față, se vori 
hotărnici şi petrui. Inginerii topografi îndestulători, orânduiţi si 
plătiți de Statu, se vor numi pentru fie-care judeţi, spre -a dirige - 
şi a activa lucrarea de mat susii, PI ai 

-- Art, XVI Când locurile menţionate în Articolulii precedenti, 
voră fi risipite. (diseminate) în multe părți, ele se .vorii: întruni pe 
cât va fi cu putință. Acâstă lucrare se va face prin comisiuni ad- 
hoc, compuse de doi membri, aleși. unul de proprietaruli respectiv 
şi celu-l-altă de autoritatea comunală a locului, La. casă de nein- 
țelegere între membrii comisiunei în lucrările lori, ea va:alegc un 
super-arbitru prin sorți dintre membrii comitetului! permaninte alit 
judeţului - Ra | 

In cast: de întrunirea pământurilorii, se „vada. săteanului căt: 
va fi cu putinţă locuri de aceeași cualitate Și întindere,. :.. | 

' 

CAPU ul. 

| "Despre vatra satului, ni 

-  Art.; XVII. Vetrele satelorii se vorii petrui şi botărnici dupe 
modul arătată în Articolul XV. .- - Ie Ra . 

"Art. XVIII. Proprietarii de moșii păstrâdă: pe sâma, şi în fo- 
losul lor tâte clădirile, sădirile, usine)e, cu îngriiditurile lor, precum 
şi eleşteele (iazurile) și morile ce vorii fi-avind în cuprinsulă ve- 

IT , 

trelorii satelorii. : Di i 
“Art. XIĂ. Asupra iazurilor de care se face menţiune în Art. 

precedinte, sătenii păstreză şi în viitorii tacultatea de a “51 adăpa 
vitele; cu îndatorire însă, de a contribui împreună cu proprietarul 
pentru: întreținerea iezăturilor, întrun cât trebuința adăpătorei ar cere. 

Art. XX. Tote locurile si clădirile din cuprinsul : vetrei : satu- 
lui, care, dupe Art. de'mai susii nu .remână nici: în proprietatea .. 
“sătenilorii, nici în a stăpînului de moşie, precun: bisericile; cimiti- - : 

rele, gasele comunale, șc6lele, casele și  îngrăditurile :menite si. fă- 
cute de comună pentru preoții bisericilor, pieţele, ulițele și locu- 
rile :ocupate de pătule (coşiere) şi alte : stabilimente 'comunale as- 
tă-di în ființă, remâni proprietatea comunelorii rurale, fără : despă- 
Subire, NI CERE N Ai 
o: Art. XĂL. Veri ce: monopol;. precumii: de 'inăcelăris, (căsăpie), 
de brutărie (pitărie), de btuturi și altele în copriusul vetrei -satu- 
lui:se desființesă me 
-:- Proprietarii. păstrâsă, dreptul. de .a face în :cărciumile,  hanu- 
rile şi alte asemenea clădiri, remase lor conformă Articolului XVIII 
veri-ce speculațiuni învoite de lege, supuindu-se la'tâte. îndatoririle 

pe i fa 

legale către Statii şi cătr? Comună. tisa: ta 
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„2% Despre determinarea: prețului rescumptrărei clăcei. și 
i "= celor-l-alte. sarcine, . 

o Art: XXII Sătenii, pentru: rescumpărarea clăcci, a dijmei şi celor-l-alte sarcine, care S'aii desființat prin presentul Decretii, vor 
plăti pentru dobindi şi amortisementit pe fie-care ani, întrun ter- menii de 15 ani, cel multii, și în monetă. dupe cursului Vistieriei, 
conformii: âlăturatei tabele, insă: . - pa 
„Cel cu 4 boi și o vacă, lei 133, .. 
„Cel cu 2 bor.și o vacă, lei' 100 par, 34. 
-. Cel cu mânele și o vacă, lei 71 par, 20. e 

Siteanul, din .satele: de munte de peste. Milcovii, va plăti pe 
' flc-care' an: | A E at 

Cel cu patru bol și 0 vacă, lei 94 par. 10. . 
„Cel cu 2 boi-și o vacă, lei.73 par.2, 
Cel cu mâinile şi o vasă, lei 51 par..36. . 
Ac6stă plată se va respunde o dati şi în acel€ași termine cu 

dările fiscale. Ai | 
Art, XXIII. Suma pentru -rescempărare se, determină, îmulțin- 

- du-se cu dobânda legale de 10%, preţul în bani al clăcii şi al dij- 
mel. Așa dar, proprietarii de moșii vor avea a priimi în toti: 

a). Pentru sarcinile săteanului . ce-are pămîntii, : pentru patru 
Doi şi o vacă,-lei 1521 parale 10. | | ae ! 

„ b). Pentru ale celui.cu doui boi şi O vacă, lei 1143 -par: 20. 
"€). Pentru ale celui cu mâinile și o vacă lei S16. | - 
„Pentru săteanul din satele. de munte de peste Milcovă: . 

E a). Pentru sarcinile celui cu patru boi și o vacă,-lei 1076. 
. b). Pentru ale celui:cu doui boi ȘI O vacă. lei S34 par. 1%. - 
6). Pentru ale celui cu. minile.și o vacă, lei 592 parale 2. . 
„Art. XKIV. Pentru a se constata numărulii clăcașilorii de pe 
fie-care moşie,: deosebitele lor. categorii,. precumii și. suma, de des- 
dăgubire, cuvenită proprietarului. după Art 23, se intitue în fie-care 
plasă câte o Comisiune compusă de urii delegat, ales de toți-pro- 

„prietarii plășii, de uni delegati alesii de Consiliele comunale ale 
satelor locuite de clăcași, și de un delegatii al fisculu. ,. .. 

Aceste Comisiuni vor fi: datâre, în termenii de optii. luni de 
la instituirea lor, a săvirși lucrarea. ..... i i 

Art, XXV. Constătarile prescrise în Articolulii precedentii se 
vor. face de. Comisiuni, dupe statu-quo, din (lioa promulgărei aces- 
tut Decretă, ss i. De Si i 

Art. AXVI. Incheerile acestor Comisiuni, la casii de nemul- 
țumire a părțilorii interesate, suntit supuse la recursii către Consi- 
liele judeţene, .saii către: Comitetele permaninte. . i | 
„Art. XXVII. In contra; otăririlor Consiliilor județiene, saii ale 

Comitetelorii permaninte, Consiliulii de Statii se .rostesce în ultima . 
"instanță asupra recursului i
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Art. XXVII. In modul mai susă prescris;, constatindu-se cu- antulii despăgubirei, 'la care fie-care proprietarii are drepti, Comi- siunea de care se .face mențiune în Art. 24, va libera proprietaru- lui, în numele Comunei, uniă titlu doveditorii- despre suma ce “1 se cuvine dreptii despăgubire. i e Aceste titluri, dupe ce se vor verifica și legalisa de Comite- tul pernianinte saii de Consiliulă județeanii, se vor presinta la Co- mitetuli central din -Bucuresci, spre a se schimba în obligaţiuni pe “numele fie-căreia, comune. . -: N : Art. AXIX. Când star ivi contestațiuni asupra lucrărilorii Qo- misiunei, titlul liberat de dinsa şi atacat dinaintea, instanțelor ad- ministrative, dupe modul mai sus prescrisii, va fi, în cast de infir- mare, suplinit prin definitiva. otărire administrativă ce va interveni. Art. AXA. Termenul pentru recursă la Consiliulă județean, ! sau la Comitetul permaninte, va fi de qece, dile de la liberarea, titlului mencionati în Art 28. A - Termenul recursului către Consiliul de Stati, în contra otă- ririloră Consilielori . judeţiene. saii ali Comiteteloriă permaninte, va; îi de două luni de la data lor. E ă 4 Art” XXL. Consiliele judeţiene, saii Comitetele permaninte, nu vor putea, verifica și legalisa titlurile liberate de Comisiunele' pla- selor, de cât dupe trecere de (lece dile de li liberarea lori. N Art. XXXIL. Comitetul centrali nu va putea, schimba în obli- gațiuni titlurile saii defnitivele otăriră administrative, de câtii dupe, trecerea -de trei luni 'de la data lori, * , a ata "Art. XXXIIL În cât se atinge de despăgubirea ce se ' cuvine stăpânilor de moșii pentru locul caselor şi ingrăditurelor, ce dupe! "Art. 4 din acâstă lege, remâni propuietate absolută a nevolnicilor, a sătenilor cari n'aii meserie de agrcultori și a văduvelor nesu- puse clăcii, acâstă despăgubire se evaluază în suma de un galbenii, sai monetă corespundăre, Și care se va răspunde directii către stă- " penii de moşii, şi anume câte jumătate galbenă la fie care ştse luni dupe promulgarea Decretului de față, a Art. XXXIV. Îndată ce cu adjutorul subvențiunei acordată de „Statii prin Art. 50, se vor despăgubi stăpânii de moșii de capita- „lul ce li se cuvine pentru desființarea clăci şi a celor-l-alte sarci- ne, plata ce suntă obligăți sătenii a da ca despăgubire prin Art, 22, va înceta. . E 

+ 

CAP. 1. 

7 

Despre casa de despăgubire. 

Art. XXXV, Se institue în orașul. Bucureşti uu Comitet cin= trală sub numele de: Comitetul de licuidare al obligafiunilor co=: munale, rurale. 
Art. AXXVI. Acestii Comitetă se compune de: a). Ministrul de. finance. — : i 

1 „



az bă. Unii. membru, al. Consiliului de, Stată.. i tz e). Unii” Membru “al .Curţii de Compturi, i Art, XXXVI. De odată cu alegerea acestor membri de către 
pe. 

Ă 

Corpurile din care facii parte. se va alege și câte unal doilea mem-- bru care va suplini locul celor-l-alți în casii de lipsă.. 
presenți toți membrii. Aa Ă Sa oa „Ministrul ! va; presida acesti Comitet, În. lipsă” va presida, 
ai 

membrul Consiliului de Statii, al cărui loci se va suplini de unul - dintre membrii Supleanți. . . 

titlurile de, despăgubire; liberate de respectivele lor comisiuni, sai definitivele, otărîri administrative date asupra acestor titluri, le va schimba în obligaţiuni comunale rulale. ; e - -.. Obligațiunile se vor face la înfuțișătoriă; vor fi transmisibile prin Simpla remitere a actului, a | - „su Art XL. Maximul obligațiunii va: fi pînă la valârea despăgu- birei. cuvenită pentru 50, clăcași; - minimul. se va ficsa: dupe voinţa propietarului respectivi. ui Na Numărul obligațiunelor. date uzul. proprietar: va compune.0 serie. „ aa IRI e Art, XLI Înscrierea, seriilor. de obligaţiuni se va. face în par= tide pe stema fie-ciria Comune. : Ia „Art. XLIL Tragerea la sorți se va. face, pe serii de obliga- “țiuni; un numirii de serii trasii pe fie-care an se ve plăti de către Comitetul de licuidațiune,. ast-fel, în cât cel mult întrun termenii de  cinci-spre-gece any; tâte. obligaţiunile comunale. rurale să se pâtă stinge Se „Acestă, tragere la sorți. se. va face în. ședința publică, căre va, fi anunţată, prin foile oficiale cu 0 lună ma''nainte, Numărul serii- lor şal obligațiunilor.. eşite la sorți, se va publica. prin Monitorii. Ele vor fi- plătite mult în termen de cinci-spre-dece dile dupe tra- gerea la scrți, fără ca acesti termeni .să potă constitui, prin espi- rarea lui, un casii de decadență pentru cei în dreptu, - Art. ALIIL Obligaţiunile. comunale. cuvenite .aședimintelor pu=. blicey ale căroră! venituri nu intră în casa Statului, se vor trage la sorți numai dupe ce mai ântâiă se vor fi licuidat, obligațiunile pIo-: prietarilor particulari 
Art. XLIV. Aceste obligaţiuni vor produce dobândă de 10 la sută, care dobândă se va respunde celor în drept la finele fie-că- Tuia semestru, ” A E Art. ALV. Cupânele - dobândilor .esigibile se priimesci, după valârea lor nominală, de către tote casele Statului. „pn, Art. XLVI., Obligaţinnele comunelor “rurale. se vor priimi de tâte casele Statului și ale, asegămintelor, publice Şi de tote. autori- tățile administrative drepti cauțiune, . i Art. XLVIL.. La casă când 0 moşie, Sar afla ipotecată. la epo- ca promulgării acestui Decretă, obligațiunele. datorite stăpânului a- 

tim Art. AXXVIIL Acesti. Comitet. nu va putea lucra de cât fiind | 

"Art, XXI. Comitetul “centrali priimind, de la: proprietari |
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cestei' moşii; se vor depune la” Vistierie priy : Tribunalul “unde: S4 - înfiinţatii ipoteca, și nu.se vor libera, de cât eu consimțimântul cre- - ditoruilui :ipotecară, saă în urma stingerei legale a'ipotectă. '; Arte ALVIII. Obligaţiunele comunale rurale și cupânele' dobân= dilor “ce se vor strica saii se vor rupe, vor putea fi reinoite. .. : „+ Falsificarea acestor obligaţiuni este supusă la penalitățile''ce prescrie legea îu casii de fabricare de monedă falsă. sa Art. XLIS. La începutul fic-cărei sesiuni, Mini steriul de Ti-., nance comunică Puterilor legislative o' espunere: lămurită despre tâte operațiunile Comitetului de licuidaţiune. e 
Art, L. Fondurile puse în disposițiunea - Comitetului de licuida- țiune, pentru licuidarea obligaţiunilorii comunale-rurale, sună: 
1. Sumele ce 'suntii dupe Art. 22 obligați sătenii a plăti. ” 
2. Sumele ce vor proveni. din vângarea porumbului şi a meiu: lui (păpuşoia si malaiii) de reserva din tote satele locuite de săteni Supuși căci, o ca a 
3. Sumele ce se vor aduna din vindarea părțiloră de pământ de pe moșiile Statului, conform Articolilor 54 și GL, i: o Art. LI. Proprietarul sati coproprietarii fie cărica moșii. pen- tru” asigurarea creanţelor, vor: avea dreptii de ipotecă pe locurile fie câruia sătean, E ii 

Ant. LIL Sub nici uni cuvânt și în. nici iu cast, -fondurile mai sus afectate la “despăgubirea proprietarilorii de moșii, nu: vori putea fi distrase de la destinațiunea lor. e ) Aceste “sume se -vor păstra în tesaurulii „Publici sub -cheile membrelor Comitetului centrală. i „ Art. LIIL. Lefile și cheltuelele cancelariei Comitetului de liciii- dațiune se vor plăti din Budgetul Statului. 'Tâte sumele “ca vor prisosi peste plata cupoanelor de dobingi ale cbligaţiunelor comu- nale-vurale, se vorii întrebuința, anual spre treptata licuidare a'0b-.. SR IN Ie iona i ligaţiuneior. 

"CAP vw - aa Rau 

Despre vindarea. de pământuri de pe moşiile Statuhă. 

Art. LIV. Pentru licuidarea obligațiunelor comunale-rurale, Guvernul este antorisat a vinde locuri pe moșiile Statului la: însu- răței, precum și la sătenii cari se vor -afla, în casul Art, 5şi 6. Nu se va putea vinde la, o singură famihe de cât pina la ma mum de două-spre-dece pogâne.: . i Art, LV. Pe fie care moșie-a Statului, ; se va determină :cât nai curînd, prin un. regulament de administraţiune publică, partea în' care va avea a se'vinde locuri. La acestă determinare se: vă alege un. locii propriii pentru formarea unei comune, '..: ie Art. LVI. Preţul unui pogonii pe aceste inoșii va -fi' de. cinci galbeni. Plata se va respunde în cursii de cinci-spre-dece . ani, şi 

4 

anume. câte o a cinci-spre-decea:. parte din preţ la: începutul fie - 
. 

.
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căruia an,-firă dobândă. Dupe trecere de cinci-spre-dece ani, Gu- Vernul va, putea rădica prețul pogonului pentru viitoriy cumpărători, „ Otărirea noului preții trebue. maj, ntâiii să fie încuviinţată Prin 0 lege. . Da Ra Art. LVII: Sătenii cumperători de pământ de pe domeniile Sta- tului nu vor putea, în cursii de trek-deci ani, să instreineze pămin- turile lor de cât la alte familii de Săteni. „? "În acest din urmă casă, pămentul ce va trece la noul cum-, „părător, nu va trece de câţ cu sarcinele prevedute la Art. 56. Art. LVIII. Vingările. de pământ. Ja săteni se vor face sub - dirigerea ȘI controlul Ministeriului de Finance. "Câţi din săteni'şi vor fi înconjuratii pământulii cumptratii și „or fi plătit căştiul din urmă, vor priimi act definitivi de pro- „Prietate și de măsurătârea pămăntului, | "Actul de vândare se va “Subscrie de Ministrul Financelor, și „se va legalisa numaj dupre istovirea Plăţei şi dupe regulile -drep- tului comună. --: E Sa | Art. LIX. Ministeriul; pe fie-cară ani, va înfăţişa Puterei le- - giuitâre unii tabloi de Yendările făcute în cursul anaiui şi de sume- le încasate. Comptabilitatea, acestej operațiuni va fi supusă Cur- ței de Compturi. Ne | Art, LX. În modul Și cu condiţiunile prescrise mat sus, Gu- vernul este autcrisat a vinde pe moșiile Statului, numite Colonil, cât locă -prisosce peste pământul ocupat astădi de aceste colonii. Art. LXI. Guvernulă va avea facultatea, în cursii de trei ank de la aplicarea acestui Decretii, simțindu-se trebuinţă, a veni în ajutorul casei de licuidare, înstreinând din domeniile Statului, loturi » „de la 100 pină la 500 Pog6ne. Cantitatea loturilor ce se vor pu: ne în vengare, Precum. şi forma, vîndărei, se vor determina prin re- gulament administrativă posteriori. : Obligaţiunile rurale,.la vânda- rea acestor loturi se vor priimi ca monedă. E Art. LXIL. Acest Decret se va pune în lucrare de la 23 Aprilie. - 1865 (una mie optă sutu $ese și cinci). Pină atunce însă guter- nul va înainta lucrările pregătitore de constatare şi de demarcare „Prevădute prin acest aședemânt. , | | ” 

CAP, VI. 

Disposițiuni deverse, - că 
„Art, XIII, Arendașii moșiilor Statului, care nu vor voi ase .- folosi de beneficiul. ce le este dat prin contract, d'a fi desfăcuţi de arendă, în urmarea aplicări nouei legiuiri rurale, drept despăgubi- re pentru desființarea clăcel şi a celor alte Sarcini, ale sătenilor Statorniciți pre aceste moșii, vor fi Scăduți din câștiurile moșii cu val6rea muncel şi a celor-lalte Sarciin desființate, precum acesta este statornicit prin Art, 22 al legei de față, și acesta dupe nu-: merul și categoria săteniloră, - OI | „Art, LXIV, În privința părților de pământ ce dupe Cap. Val.
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acestui Decretă, suntii a se' vinde sătenilor, arendașii, dacă nu vor voi a renunța, la contract, aii dreptul a fi despiigubiți, pentru po- s6nele „luate din stăpânirea lor, cu câte jumătate galbeni de pogonii, şi acâsta pe fie-care anii pina la ccspirarea, contractului. E 
„ Facemă cunoscutii și .ordonămii. ca, cele de față, învestite cu sigiliul Statului și trecute în Monitorul Oficial, să fie adresate Cur- ților, “Tribunalelor și autorităţilor administrative ca 'să le inscrie în'. registrele lor, să le observe și să facă a le observa, și. Ministrului Nostru Secretari de Stati Ja Departamentul Justiţiei, este însărci-: nat a priveghea publicarea ior. E 

Datii în Bucuresci, la 14 August 1864. 
cai o ALECSANDRU IOAN. 

Ministru Secretari de Statii Pre- (L. £.): Ministru Secretari de Stată la De : șcdinte Consiliului Ainistriloriă, | * "=: partamentul Justiţier,. 
„ Cogălniceanu, - _ a .. „N. Creţulescu. : = 0. 1014, Daia 

    

ALECSANDRU. IOAN 1, 

Cu mila lui Dumnegei: şi voința națională, Domnii Principa- telorii-Unite-Romăne; i Pa „La toți de faţă şi, viitori sănătate: i Asupra raportului Ministrului - -Nostru Secretară de : Statii; Președinte Consiliului. Ministrilor ad-interim, sub No.1092,: în pri- vința modificării Axt. 14 din legea Consiliului de Stati ; E Vedând jurnalul Consiliului Ministrilor. de ]a-18 August curent; „ Audind şi opiniunea Consiliului de Stati; :. + ., „In puterea Statului. de la, 2, Iulie; o 
-. Am întărit, şi întărim, promulgat şi promulsăm ce urmâză: Art, 1. Funcțiunea de Membru al. Consiliului de Statii este! incompatibilă cu ori ce altă funcțiune salariată, afară de funcțiunea, de Profesor de Facultate, și acâsta, când va fi îndeplinit funcțiunea de Profesorii întrun spaţiu de timpii de cel puţin ș6se anl. Art. Il. Articolul de mai sus luând locul Articolului 14 din legea Consiliului de Statii, acesta din urmă remâne abrogat. Facemit cunoscut și ordonămi ca cele de față, învestite cu sigiliulă Statului şi trecute în Monitoruli Oficiali, să, fie adresate Curţilorii, Tribunalelor şi autoritățilori administrative - ca 'să le în- - scrie în registrele lori, să le: observe, şi să facă 'a le observa, și Ministrul Nostru Secretari de Statii la departamentul Justiţiei es- - te însărcinată a priveghea publicarea lor. e E 

Dat în Pocurescă la 22 August” 1864, 
n (8) 

Ministru Secretari de Stată -. „2 | - 
la Departamentul Justiţiei, și | , „a 
ad-interim președinte al Con- a | 

- siliulai Mioistrilor, , a N | EI IS 
N. Creţulescu, - . -. RE No. 1066. 

ALECSANDRU 10AN.
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sa n, „ ALECSANDRU JOAN; IL. 

„Gu: “mila lat Dumnegei și voinţa. “Xaţională, Domni Priucipa- 
telor-Unite Române; .. -; | a i: 

“  La-toţi de faţi și viitor sinetate: 
“; Asupra raportului Ministrului Nostru Secretari! de Statii” la 

Ministerjul de „Interne, Agricultură şi Lucrări Publice, sub No. 22953; 
i Vedând jurnalul Consiliului Nostru de Ministri, încheiat i în şe-. 

dința de la--1 Septemvrie curent; _: [ 
- Audind şi opiniunea Consiliului Nostru de Stai. 

În puter ea Statutului. de la 24, Iulie trecut; | 
Am întăritii şi întărimi, promulgatii și promnlgiinait ce urmeză: * 

„Art, Unieii, Articolul 3. din legea pentru înființarea Consiliilor. 
judeţiane, promulgat în 31 Mantie” 1861, se modifică în următorul 
modii. | 

„Președintăle Consiliulut județianii se numesce de către Gu- 
„Verniă. din cel trei Consilieri care ai întrunită cele mai multe vo- 
“tură la alegere. ” 

; Comisarii al Guvernului ,; “pe lingă "Consilii, este Prefectul 
„județului. » 

„i Facemit cunoscut și ordonămii ca,cele de față. investite cu si- 
giliul “Statului şi :recut prin buletinul legilor (Monitoi ul. Oficial), să. 
fie adresate “Carţilor, Tribunalelor. și autorităților. administrative, ca 
să, le înscrie în: registrele lory să le observe și să facă a le observa, 
şi Ministrul , Nostru Secretarii de Statii la Ministeriul Justiției, Cul: 
telor şi Tostrucţiunel Publice, este. însărcinat, a privegia publica: 
vea lor. :. se Ia 

Daţ în Pucuresai la 4 Septembrie. anul 1864. 

($. DD). aa ALE cs ANDRU JOAN. | 

Ministru: de Interne. Agricultură şi Îi Ministru Justiţiei, Cultelor și în- - 
"Iucrări Publice, Preşedintele Con- "îi = Strucţiunei. Publice, . 
siliului, i. i . , A Crețulescu. E a 

sii Cngălaizeanu Ra e No. tii, 

Da „ALECSANDRU I0AN 1. 

. “Gu mila lui. Dumnegeiă şi voinţa națională, Domni Principate: 
Jor-Unite Române; 

sn: toţi de: faţă şi viitori sănătate: | : 
Asupra raportului Ministrului Nostru. Sectotarii | de Statii in 

Departamentul de Interne, Agricultură şi Lucrări Publice, cu No. 9354, 
[e Tngă care Ne supune procctul de lege întocmit pentru adoptarea 
sistemului metricii de măsuri şi greutăți în România; ” ” 

Vădând jurnalul Cosisiliului Nostru de Ministri, încheiat În șe- 
dința de la 4 Septemvrie curent; “ 

Audivd şi opiniunea Consiliului Nostru de Stată;
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- În:puterea Statntulu din 2/4 Iulie tvecut; ii: „Am sancționatu şi sancționămii, promulgatii Și promulgăm ce ” urmâză: a, a 
TITLUL 1. 

„a Pentru greutăți şi mesuri, i: 
Art 1 - Sistemul metrică: de greutăți și inăsună se adoptă, și măsurile îutrebuințate pînă acum se desființeză în tâtă întinderea Ro- Măniei. i . "Art. 2. Unitatea fundamentală a sistemului metrică de &reu- tăți și măsuri este melrul, dupe: etalonul prototipi al Franciei, ca- -Te ește a 10 milione parte din cuartul meridianului pământului. - Art. 3. - Greutățile şi măsuril6 sistemului metrică sunt împăr- -ţite în cinci în categorii, precum se arată aci la literile' a, b, c, d Și e. 

a) - |'Meswidelnn- | . Valoarea aa , pie, e CI a -Miria-metru, . Decc mil metri, , Rilometru.. - ; na mie metri, - : Ectometiu. „Una sută metri. i, în +] Decametru. “. | Dece metri. ile E „Metru, | Unitatea “fundemnatală a. greutăților! - SI e şi mesorilor. e Decimetru. ;. | A decea, parte din metru, Centimetru. . | -A suta parte din metru, Milimetru . .| A mia parte din metru. 

b) Mesuri agrarii E | | Eetarie Una sută ari. i e Arie, 000. 11 Una sută metri “patrați: săi ui pa i Da |. trat de 10 inetri în laturi. * : 

„a 

  ” Centiarie. .. ..| A suta parte din 'arie săi dă: me-i „ tu patrat, ia c) Desuri de ca- |: ei i pacitate, |. a | | Kilolitru, 2: (“Una mie litre, i i Ectolitru, ... | Una sută litra. iii e Decalitri, Dece lite Dita, n decimetru cub, sai un 'cub având” “at [i fie-care Iature d6.un decimetru.- "1 | Decilitru:, e [A (ecea :parte dintrun litru. Centilitru. .. | A suta, parte dintrun litru. 

  

    d): | Jlesuri de so-: Dai Pa | liditate, aa mi pe |" Decâsterir, Dece metri cubi. : -- APE Steru, | pi [Unu metru cub sai „un cub; avend! 
laturea de-un metru, » * 

«



Decisteru . . ... A .dlecea parte dintr'un steru. 
i : - : Pc La i “ „. LI 
e) | Greutăţi sati 

ponduri. ae e 
Tonela. .... | Una mie chilograme saii greutatea u- „| mut 'metru 'enb_de apă. 
Cantaru ... ..| Una sută “Kilograme. | | 

„Kilogramu.. .:| Una mie gramiluri, greutatea unui . 
litra de apă 'distilată, la tempera- 
tura 4%, căntărirea litrului: de a- 

„pă pentru greutatea unui kilogrami - a e se socotesce făcută în golă  -.: Ma + | Ectogramu .... |: Una sută grame. i 
„i | Decagramu.. Bece grame, | îi Gramu. |- reutatea unui centimetru cub de a-. „o | pă la temperatura de + 40, 

„Decigramu. . ..| A flecea parte din grami. 
Centigramu . . |: A suta parte: din girami. 
Miligramu ... | A mia parte din gramii. . 

Art. 4. Unităţile de măsuri coprinse în catigoria, literi e și e, de la Articolul precedent, și anume, Litrul și Gramul, cu multipli . și sub-multipli lor, vor putea fi întrebuințați și dubli sait în jumătăţi. 

      
  

TITLUL ID, 
Li 

„ Bialoane pentru verificarea măsurelor. 

Art. 5. Un etelon metru dupe cel protatipii al Franciei, tim= brat cu marca 'Țărei, se va conserva, în Archiva. Generală a Statului. - „Art. 6. Etaloane asemenea timbraite pentru metru și pentru mesurile de capacitate şi de greutăți dupe sustemul metricii, se vor depune la Ministerul de Interne, Agricultură şi Lucrări Publice şi la fie care autoritate însărcinată cu verificarea, măsurilor, E Art. 7, Cu verificarea măsurilor vor fi însărcinate, pentru o- raşe, Consiliurile urbane, iar pentru Comunele rurale, Sub-prefec- turile. - a a Rica 
„Aceste -autorități vor avea în a lor păstrare, sub :respunderea capilor respectivi, 'etal6nele ce vor servi în' diferite verificări ale măsurilor. și greutăților usitate în comercii. 
„Art. 8. Etaloanele depuse Ja autorităţile sus-dise se vor ve- rifica dupe cum aci urmeză, adică: o „__ Cele- de la Ministerii se vor verifica la, fie-care 10 ani, cel mai târdiii, iar cele depuse pe la cele-lalte „autorități şo vor verifica, la fie-care trei ani. . e 
Art. 9, Pe-câriia autorități de verificare se va da de câtre Mi- „ Disteriul, de Interne, Agricultură şi Lucrări Publice, câte o marcă distinctivă cu data fie-căruia anii, 
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| Art. 10. Nimeni nu se va gutea servi cu greutăți şi măsuri . care nu vor fi fost marcate la autoritățile competinte. 

” Art. 11. -Pentru prima timbrare, interesații se vor duce în- suși cu măsurile la autoritățile de verificare în a căror circonserip- țiune se -vor afla. LI 
Art 12... Tote mesurile și. greutăţile reparate nu se vor:pu- tea întrebuința mai nainte de a priimi din nuoi timbru de ve rificare. e CR 

- Art. 13. Verificări periodice se vor face odată pe fie-care anii tutulor măsurilor usitate în comerții şi de particulari, - - e 
„Epoca începerei “acestor verificări va fi în luna lut Ianuarie, 
iar a terminărei se va, ficsa la fic-care periodă, pentru oraşe de că- 

“tre Consiliurile urbane, iar pentru. Comunele rurale, de către Pre- 
fectul judeţului. . a 

Art. 14, 'Tote verificările se vor constata prin mărci anuale; verificatorul va, avea un registru în care va înserie verificarea făcută şi unde se va subscrie acela ale căruia măsuri se vor fi verificat. : 
Daca acesta :nu va voi a, subscrie sai nu va sci a seri,: atunci verificatorul va nota, în registru nevoinţa, saii neputința aceluia de 

a subscrie, ” PE i DN ati 
Art. 15. . Pe lingă verificarile periodice mai sus însemnate, 

se vor mal face și verificări pe neasceptate, fără tacsă, dupe reco- mandația Poliţiei saii a autorității locale Aceste verificări se vor 

Pa 

„putea face numai de la, răsăritul pină la apusul s6relui. , 
Art. 16... Ministerul de Interne, Agricultură şi Lucrări Publi- 

ce, prin Ordonanți, Domnâscă va determina forma, precum și maâ- 
terialul din care. vor avea a se face. greutăţile și mâ&surile, inzes- 
trând pe fie-care oficiii de verificare, pe lîngă 'etal6ne și marci, cu 
tablouri arătătâre de. forma, și meterialul determinat, dupe care a- 

„Pol industria, privată va putea fabrica măsurile trebuitâre pentru 
comercii, - Ra i A 

„Pe lîngă acestea, se vor da Oficiurilor de verificare şi tablouri de transformarea măsurilor vechi în cele nuoii Şi vice-versa. 
Art, 17. În tâte orașele unde trebuința comerciului va, cere, Municipalităţile vor avea facultatea de a înființa Oficiuri publice, în 

care cetățenii vor putea măsura și cântări mărfurile lor plătind o 
retribuțiune moderată, 'care se va ficso, de: către autoritatea Muni- cipală, după aprobaţiunea Consiliului de Stati. 

- «Art. 18. Nimeni nu va putea esersa, funcțiunea de Verifica- tore publici fără a depune jurământul de a și împlini bine şi cu 
credință sărcina sa. Jurământul se va depune dinaintea . Preşe- 

“dintelui Tribunalului de Comerciii sai înaintea Primarului Munici- 
palisății locului. - - E ae ÎN 

Art. 19. Se va. da de către măsurătorii: publică "cetățenilor 
carii Yor cere, însemnarea, constătătâre de resultatul operațiune. | 

3 ja
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TITLUL 1, za 
. 

NI , DER Da! 
e 

i tii "Poliția mesurelor... «i; puri 
o ați ii LN DR RAI i e i i pi Art 20, Privegherea 'd'a nu se: vinde Și întrebuința de: cât numai măsură ,conformii prescripţiunelor -legei de faţă, se va face de către! Poliţiile locale, şi :de către impiegăţii Consiliurilor: comunale însărcinate. cu verificări prin visite estraordinare şi neasceptate. aut, Art. 21. Agenţii Poliţiilor și. Agenţii comunal vor face pro- cese=verbale pentru : contravențiunile și delictele -ce vor. descoperi, Şi: vor nrmări pe faptuitori pentru a li se aplica pedepsele sai. a- mendele prevădute de legi pentru asemenea abateri. _ a Art 89... Agenţii însărcinați cu verificările - greutăților și mă- surilor, vor confisca tâte măsurile şi greutăţile care n'ar avea for- ma sai n'ar fi: făcute de materiile prescrise; asemenea, care vor Â alterate, râse.saii. turtite,. precum și măsurile vechi ce se vor găsi: în usi... Aceste. mâ&suri,: depuindu-le la Poliţia. locală saii la Sub- prefectură, se vor strica și materialul din care aii fost făcute se va confisca drept amende, . m a, ea i Aceste disposiţiuni nu vor prejudeca întru nimici . pedepsile dictate de legea; penală pentru facerea și întrebuințarea!. de măsuri Și greutăți false, a Si - Art. 23. Disposiţiile legei de față. se vor pune în aplicare la Ianuarie, anul una mie opt: șute. șese-deci Şi ș6se, i „i i Pacemii cunoscut și -ordonămii ea cele de față, învestite cu si-  giliul Statului și trecute în Monitorul Oâcial, să fie adresate Cur- tilor; Tribunalelor. şi autorităților administrative, ca să le înserie în „ Tegistrele lor,. să 'le .obserţe şi să facă a lo. observa, și. Ministrul “Nostru : Secretariă * de. Statii. la, Departamentul Justiţiei este însărci- nat a priveghea publicarea lor. - ae | Dat în Rugindsa, la 15 Septembre, anul 1864. 8). N NE -- ALECSANDRU IOAN " Ministru Sceretar de, Statii la De- "... Ministru Secretar de Stată la De- partamentul de Interne, Agricnitu- | partamentul Justiţioi, Cultelor şi ră şi Lucrări Publice, a Instrucțiunei publice, a * AL, Cogălnicednu, ___ A. Crefulescu, : a În 

 SALBOSANDRU IOAN 1, 
---- Cu mila lui Dumnedeii și voința națională, Domnii Priacipa- „telor-Unite-Române. e ie + Da toți: de faţă și viitori sănătate: | | „i. Asupra. raportului Ministrului Nostru. Secretari de Statii la.. Departamentul de Interne, Agricultură Și Lucrări Publice, cu Nr. 24,564, în. privinţa împlinire! dărilor către casele: comunale; + Ascultândă opinia Consiliului Nostru de Stati, ă In virtutea, Statutului din 24.4 Lulie, am sancționat și sancți- onămii, promulgat și promulgămii ce urmâsă: Art. 1. Dările către casele cornunale se împlinescă în același 

* 

i
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modă: ca și dările către Fiscii, prin aplicarea legei' "de urmăriri din 
31 Martie 1862. | - | eat 

„ Art. IL. Pentru limurirea și achitarea rămășițelor se acordă un 
termen de șâso luni de la promulgarea, acestei legi. “Pentru implini- 
rea celor ce vor remănea ne plătite peste acest terinenii, se va a- "plica legea de urmării. 

Art. II. Datoriile vechi și nuoi, provenindă din construcții de pavage ce se vor contesta sub motivul de neesactitatea măsurăto- rel, se cescetâlă în Bucuresc! de duo arbitii, un ingineră numit de 
Ministeriul Lucrărilo:. Publice Şi un proprietară -allesii de proprie- tarul reclamant. Se 

Art IV. Acesti arbitri, mal înainte. de! ori ce" lucrare, vârii nu- 
mi un superarbitru, care, la casi de neunire între dinşii, se va uni cu una din opiniunile emise. Acestă decisiune se aduce la îndeplinire. 

:" Art. *V. Cănd arbitrii nu se vor uni pentru numirea superabi- trului, acâstă numire se va face 'de Precedintele 'Trib-malulul 'de Comerciu, = Aa E DE : i 

Dai re 

ie Da 

Art. VI. In districte, arbitrul se numesce “de: Prefectii : și su: perarbitru de Președintele Tribunalului. . m d 
Facemii cunoscut și ordonămii, ca: cele de faciă, ' învestite :cu 

sigiliulii Statului și trecute în Buletinul “legilor (Monitorul: Oficial) "să fe adresate Curţilor, Tribunalelor” și. Autorităților administrative, ca să le inscrie în registrele lor, să le observe şi să facă ale ob- 
serva, şi Ministru Nostru Secretari de Statii la, Departamentul. Jus- 
tii, Cultelor și Instrucţiunet Publice, este însărcinat & priveghia 
publicarea, lor. | ia II 

  

a FE „i 

„Dat în Bucuresci, la 3 Octombrie 1864. a 
Ă ) ALECSANDRU, IOAN. 

Ministru Sceretar de Stati ls -De- :"; '. Ministru Sceretarii de Stată Ja De- partameutul de Interne. Agricultură „+, partamentul Justiţiei, Cultelor; şi şi Lucrări Publice, Preşedinte ali ! Instrueţiunei Publice, - „Consiliului de Miniştri, ame e Crețulescu, 
" M.. Cogăluiceanu. RE 2 Nr 1264, - . ER PER O I I  I IIe 

„ALECSANDRU IOAN 1 i Dre uta 
Cu mila lui Dumnezeii şi voința naţională Domni Principate= lor-Unite-Române; ci re 
La toți de față și viitori:sănttate: :.! » ae 
Asupra : raportului: Ministrului Nostru Secretarii de Statii la 

Departamcutul de Interne, Agricultură şi Lucrări Publice, cu No; 10160, pe lingă 'care Ne supune: proiectul de lege întocmit : pentru înființarea Camerilor. de Comereii; th ! 

* Vedend jurnalul Consiliului Nostru d$ “Miniştri, încheiat în şe: . 
ga dința de la 20 Septemvrie curent; Sa ii 

Ascultând. și. opinia Consiliului Nostru de Stati; f. paie | „+. In puterea Statutului de.la 2-(14) Iulie trecut; 

„4 . , « 

5
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1 + “Ami sancționat Și Ssancţionămi, promulgati și promulgămii ce urmeză: : Se Di 

DOR 
„pentru înfiinţarea Camerilor de Comerciă.. 

a îi Ă TITLUL 1. Ra | 
- . Înființarea Camerilor. 

-i Art. L Se va aședa câte:o Cameră, de Comerciii în tote por. turile şi. orașele principale ale ţerei. i E „Art. IL. Pe viitori, Guvernul va putea îmulți numărul Came- „rilor. de Comerciti Şi de Industrie, saii din inițiativa, sa, sai. dupe! cererea comercianților saii-a industriașilor; în amendout. casurile,. înainte de a aproba înfiinţarea unci Camere, Guvernul va consulta „Și opiniunea Consiliului judeţeni al locului... | a. Art, IL. Circonseripţiunea, fie-cărei Camere de Comerciii „va fi determinată prin ordonanță Domnâscă. CI iri. Art. IV Fiecare Cameră va fi compusă cel puţin din, cinci membri, și cel: mult din. șEpte. 
Art, V, Membrii, Camerelor se alegi prin scrutin secret Și cu majoritate absolută a, alegătorilor, far la: al duoilea Scrutin cu ma- joritate relativă. Spre. a se putea procede la, alegere, va trebui să fie față 1, părți „din alegători. Di : La casii când, dupe două convocări, nu se. vor. întruni alegă- torii în nu nErul. sus. disi, Guvernul va numi pe membri Camerelor. Art. VL. Sunti alegători toţi comercianții şi industriașii cariy plătescii un drept de patentă de 50 lei cel puțin, și carii. se. bu- cură de drepturile civile și municipale și se află înscrişi în cincon- scripțiunea Camerelor. * ae Art. VIL. Suntii eligibili toţi cei născuţi sait naturalisăţi Ro- mâni, în cetate de 30 ani. și cari esercită, saii aii esercitat un .co- merciă sait o industrie oare care, - Art. VIIL In luna Noemvrie a fie-căruia ană, Prefecţii de dis- , tricte alcătuescii două liste în câre vor f înscriși: într'una, cel în drept a fi alegători Ja Camera de Comerciii, și în cea de a. doua cel ce însușesciă cualitățile de eligibili; şi. aceste două liste se tri- mită Ministerului de Inteine, Agricultură și Lucrări Publice. Art. IX. Dacă la alcătuirea listelor se va fi făcut vre o gre- şElă, personele ce S'ar: socoti năpăstuite, poti reclama, în . termenii de 15 dile dupe publicarea listelor, la ministerul de Interne, Agri- cultură și Lucrări Publice, sai la Prefecturi, cerînd îndreptare. „ :. „Art. X. Adunările electorale se țină în oraşul în Care ''ȘI va avea Camera residenţa. N | ” Art. XI. Adunările suntii convocate şi presidate de către Pre- fect saii delegatul seii, asistat de patru alegători, carii vor -fi doul 

„e.    
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din cei mai bătrânt şi duo dintre cei: mal tineri membri aflaţi .de 
față. Biuroul numesce un Secretari din Adunare şi: otărasce 'cesti- 
unile ce se:vor fi ivit în cursul alegerei, afară de acelea care se " raporteză la capacitatea membrilor aleși, şi care, în casii de pro- 
testațiune, remâne.-a se esamina de către Ministeriul de Interne, :A- 
gricultură şi Lucrări Publice. :.. i. aj 
= „i Art. XIL Dupe sevârșirea 'alegerei, se va face un procesii-ver=- 
bal în care se trece:cu esactitate numerul alegătorilor. înscrişi și - . acela al votanţilor, numele, vîrsta,. felul, comerciul și locuinţa mem- 
brilor aleși, precum și numerul voturilor ce aii. fie-care dintr'inșii. 
„Acest procesii-verbal se transmite. de Prefect: la Ministerul de 
Înterne, Agricultură, şi lucrări. Publice. -; i 

Art. XIII. Dupe.ce:"l esamineză, Ministerul 7] înapoiază 'Pre- 
„fecturei' cu observaţiunile ce 'este în drept a face. . i 
-; . Daca-va recunâsce nulitatea vre-uner' alegeri, saii' pentru. ne- 
implinirea de formă, oră pentru lipsa condițiunilor prescrise de le- 
„ge, Ministeriul pronunță acâsta nulitate Şi prescrie 0 nouă. 'convo- 
care a alegătorilor. : .-. .. DI i ti 

! ;. Daca, alegerile se vor fi făcut în regulă, atunci invită pe :Pre- 
fectură, ca să procedeze la instalarea Camerei, dupe ce: mai ântâiii 
alegerile vor fi aprobate prin Ordonanţă Domnâscă. -. . “i: 
„i Art: XIV. Instalarea se “face prin îngrijirea : Prefectului ! care 

asistă în pers6nă sati prin delegatii, Și „care priimesce “jurământul 
membrilor. . mi a 

Art. XV. Funcţiunile membrilor suntii pe șase ani, doui din- 
tnșii se reînoescii la fie-care doui ant... - o 7 „i 

Pentru cele d'ântâiii două alegeri care urmâză dupe numirea 
generală, rândul eșirei se reguleză prin sorții, apoi :dupe, vechime. 
"Membri: eşiţi se: poti realege. în: 

Art. XVI. La cea d'ântâiii alegere se orenduescă alți membri 
în locul celor “morţi sait demisionaţi.e. i: .. Aaa Să 

„= Alegerea, unorii asemenea .membri se face numai pentrn. tini- 
pul cât aceia pe care “i înlocuesce aveai a ocupa funcțiunile lor.-: 
-.  Suntă considerați ca demisionați, membrii caril, fără motive 
legiuite aprobate de Cameră, nu, se ducii la convocare în. timipă de 
șese luni.  .. i 
„Art. XVIL Camerele Comerdiaie potii avea relaţiuni şi cores- 
pondențe comerciale cu tâte pieţele atât din întrul țărei cât şi din 
străinătate, * a pa) 

Art. XVIII. Camerile de Comereii suntiă organele “oficiale ale 
Comerciului pe: lingă Guvernii, și: mandatarele..fireset pentru admi- 
nistrarei, aşedămintelor 'de interesii' colectivii comercial. | 

, 

. a 
TITLUL 1. i 

| Despre atribufiunile Camerelor, : . -.: i 

Art, XIX. Camerele ati drept să presinte Guvernului, din pro- 

+
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„pria: lor, inițiativă, părerile: lor. asupra intereselor comerciale, dustriale: din: circonscripțiunea lor. :,:: i; DIE IA n “Art. XX. Camerele dai Guveinului părerile și. sciințele ce li se: cere, asupra, faptelor: şi. intereselor comerciale... , tre - e. Ele':suntiii mal cu seamă consultate de. Guvernii asupra schim- 'bărilor proiectate în legislațiunea comercială, asupra instituirel şi altor. Camere: de. comerciă Ja trebuință în circonscripțiunea. lor, a- „Supra..crearel :;burselor și oficiilor de Agenţi de schimbi. şi mijlo— citori din :circonscripțiunea lor, asupra: tarifelor vămilor; Și serviciul . de transport şialte : stabilimente de comerciii, : asupra, obiceiurilor „comerciale, a tarifelor de: regulamente; de curtagiii maritimii si cur- tagiuri pentru asigurări de mărfuri, asupra, schimbului și. efectelor publice, isupra înființărei: de binci, de cantâre de: scont și de su- cursale ale bănci, .asupra proectelor de lucrări publice locale. re- .. lative la: comercii şi ! industrie Și asupra proiectelor. de. Regula- 

Și în- 

mente locale, in materii de comerciu-și industrie. . ... „i "Art::XXL Ca mandatare. firesci ale comerciului: pentru :admi- nistrarea intereselor colective, Camerele suntă” tot-d'auna însărci- nate cu adihinistrarea burselor ce vor: esista în circonscripțiunea lor. tiu +. Acestă. administrare „coprinde. special' formarea budgetului pri- mirilor şi respunderilor,' strengerea “veniturilor: și plata: cheltuelelor, (localul: și întreținerea lor, remunerarul personalului. şi altele), nu- mirea impiegaților şi altele. Drepturile: Camerelor aşupra, burselor nu potii aduce vătămare dreptului ordinar ce are poliția în. locu- zile» publice. .:: am (NI IN Ia Ia Îi ! Art. AXIL. Stabilimentele create pentru. precum. Sunt: iu E „hi: Intrepositele, cursurile. publice 'de cunoscinţele comerciale, in- dustriale şi altele, se. vor administra de Camerele de comerciă, când. se vor: întocmi prin : contribuțiuni. speciale între comeicianți. : Administrațiunea,, stabiliaentelor: de natura de mal susii, care S'ar' forma, prin. subscrieri :Yoluntarii,- se: va putea încredința, Came- relor, dăâca. subscriitorii o :vor „voi, . ED Aa „7 Asemenea se va: putea lăsa asupra Camerelor și administra- „Tea: stabili'nentelor. de asemenea. natură ce ar întocmi! Guvernul; Art. XXIII. Camerele de comereiii Suntă considerate . ca per- sOnă: civilă şi recunoscute; ca stabilimente de utilitate publică. i si n; ceremoniile publice, ele inu: îndată loci „dupe . Tribunalul Comercial. 
ÎN „ii Art. XXIV. Camerele de . Comerciă.:; depindii : W'a-dreptul de Ministerul: de Interne, 'Agricultură și. Lucrări. Publice. ..... Camerele ..suntii datâre a % - comunica” îndaţă. însciinţările .şi reclamațiile ce adresâză celor-lalte Ministere, sai din servicii sai 

tiebuința comerciului, 
po “ 

- 5 

dupe cerere, . o. a | | i Art. XXV. Camerele de comerciă 'nu potii publica sai “tipări nici o însciințare, raport: saă document, fără autorisarea prealabilă” a Ministerului d Interne, Agricultură Și lucrări Publice, dată prin a at eta fa ii, 
Prefecți. „it... ș,, a ii iii ai fa i 

       



699 — 
pr 

Minna d. 

„ TIPLUL Il. | 

Dă Despre dirigiarea Camerelor. 
! | . aa . . : ata Art. XVI. Camerele de Comercii se dirigti de către: oficiu- 'Tile lor; oficiurile se compună de un Președinte;- un vice Preşedinte “un Secretar şi un Casier. | SI e ii Prefectul va putea președa Camera de Comereiii de câte ori va socoti de trebuință. - . II "Oficiul se alege pe'itot anul din. Membri „Camerei .cu majori- "tatea absolută a Membrilor aflați față. , e : Serviciurile Preşedintelui, Vice-Preşedintelut, Casierului şi Se- . cretarului suntă gratuite.  * ae e : Art. XXVII. Președintele, şi în lipsa lui Vice-Precedintele ţi- - ne poliția în Cameră, el dirige discusiunile și la casii dea fi Yo- turile de o potrivă, votul -stit este preponderinte, Di Art. XĂVIII. Camerele faci atât regulamentele lor cât şi a- celea ale tuturor stabilimentelor ce.atârnă de dinsele şi le îndrep- teză la Minister spre a le confirma.” e | Art. XĂIĂ. Camerele se socotesci' complecte când va: fi față majoritatea absolută a Membrilor lor; pentru ca otăririle lor să fie valabile, trebue să unescă ma joritatea absolută a Membrilor aflați de faţă. Art. XXX. În fie-care anii, Camerele "și facă budgetul' lor și 1 trimită la Ministeriul de Interne, Agricultură şi Lucrări “Publice spre întărire. i Art. XXĂIL. La finitul fie-căruia anii, Camera încheindă  so- cotelile sale atât de sumele ce ai intrat 'câţ și de cele ce sai cheltuit, trimite estract dupe dinsele la Ministrul de Interne, Agri- cultură şi lucrări Publice. - | „„ Art. XSXIL. Camerele poti primi ori-ce ofrande și ori-ce danii li s'ar face de bani, lucruri miscătâre sati nemișcătâre, dupe ce vor Ti A 

căpăta aprobaţiunea Guvernului într'acesta. ? Di „Art. XĂXIII. Camerele nu vor putea înstrăina nici „un lucru dobindit în ofrandă, fără-a căpăta nui ântâiă deslegarea Ministerului „de Interne, Agricultură și Lucrări Publice. Sr Art. XXXIV.. Secretarul este Șefii al cancelariei, ține jurnalul „de tote procesele verbale 'ale Camerei Și susbscrie toti corespon- „denţa. ? Ni ae Stă Art. XXXV. Casierul adună şi. păstreză tote veniturile Came= rel și le trece în condica specială ce "i este dată pentru acestă de Ministerul de Interne, Agricultură și Lucrări Publice. MN E! libereză, după deslegările Camerelor, sumele de bani otă- rite de dinsele a se cheltui, și le trece asemenea în - condică 'spe- cială ce “! este dată de Ministerul de Interne, Agricultură şi Lucrări Publice. ... N Ia aaa a „1 Este tot-'auna' responsabil :pentră banii ce “Y se încredințză 
44 

*
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TITLUL :V, 

Despre veniturile : Camerelor. 

Art, XXXVI. Veniturile Camerelor se întocmesc dintr'o de- ciuială asupra tacselor patentarilor de comercianți și industriași de clasa |, și [Lc a a 
Art -XXXVIL: Acestă deciuială se va trece in Budgctul Ge- neral al Statului şi D. Ministru de Finance 'va ordona împlinirea, ei. 

„Fa se va respunde, Camerelo: la . finitul fie- căruia trimestru. 
Art. XXXVI. Când ar ajunge să “prospere Camerele sub ra- portul financiar, în cât să nu aibă trebuință spre acoperirea chel- 

tuelilor lor ue înirâga, dlecinială asupra tacsei patentarilor pomeniţi - din 'circonscripţiunea - Camerelor, atunci se va putea micşora coti- sațiunea, acelor patentari, în urma înțelegerei Camerei cu Ainiste- rul.de Interne, Agricultură și Lucrări Publice. | | „- 
„7 vĂrt. XXATĂ.. Înființarea Camerelor. se va face prin ' Decretă 
Domnesci. E e N „ 

DIE TITLUL v.. Aa 

„. 

. „i | 2 pi. Despre. Consiliul Superiorii. de. Comereiii și. Industrie. 

„i. Art XL. Se institue pe lingă Ministeriul de Interne, Agricul- tură şi Lucrări Publice un Consiliii Superior permanent de Comer- 
cii şi Industrie, _ e pe 

Art. XLI. Acest Consiliii va putea fi consultat asupra proiec- telor de legi şi Decrete relative la tarifele de vămi și regimul lor 
- În ceea ce privesce Comerciul. . Da 

„ Asupra proiectelor de tractate de comercii şi navigațiune. - 
Asupra legislațiunei comerciale. 
Asupra sistemului de incuragiare pentru pescăsil. 

„Asupra dorințelor esprimate de camerele de comercii Și in- 
dustric. Di a Ie 

Art. XLIL. Consiliul va fi chemat ai da părerea sa asupra tu- 
turor cestiunilor pentru care Ministerul va găsi de cuviință să] con- 
sulte.: o 

Art. XLIII. Consiliul superior de comerciii și industrie se com- 

, 

4 

pune de Ministrul de Interne. Agricultură și Lucrări Publice, de . 
drept Preşedinte, de un vice-Preşedinte și de opt membri luaţi din- 
tre persânele competente îu ramura Comercială şi Industrială. 

Art. XLIV. Vice-Președintele şi membrii nu suutii retribuiți 
şi se numescii de Domnii., - | . a 

- Un: Secretar general special, numit de Domnii, se va atașa 
acestui Consilii superior, și se va retribui din budgetul Ministerului 
de Interne, Agricultură, şi Lucrări Publice. , | 

Facemii cunoscut; şi ordonămii ca cele de față, inveştite. cu 
sigiliul „Statului și, trecute în Monitorul Oficial, să fie adresaţe Cur- 
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ilor, Tribunalelor și Autorităţilor administrative, ca să le înscrie n registrele lor, să le observe și să facă a se observa, și Ministrul Nostru Secretari de Statii la Departamentul Justiției, Cultelor ŞI. Instrucţiunei Publice, este însărcinat a priveghia. publicarea lor. 

Dat în Bucuresci, la 30 Septemvrie 1864. 
(UL 6.) ALECSANDRU IOAN. 

Ministra, Secretara de Stată / Ministra Secretari de Stată. la Departamentul de Interne, . ! la Departamentul Justiției, . Agricaltură și Lucsări Pu- Cultelor și Iastrucţiunci Pa- blice, 
” blice, AM, Cogălniceanu. 

„A. Creţulescu, 
No. 1225. 
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“Cu mila: Jul, a Dna şi if nana Domni Frincipa- 
telor-Unite-Române ;.;+ TIE ț pute si nvitzill | 

La toți da; faţă. Şi. “vito! sănătate: | 
-“ Asupra râportulut Ministralul „Nostru Secretari de Stată la. 

Ministeriul de Resbel; ; „pa ăi 
Luând în consideraţie”, avantagele, ce aduce sistemul dupe care: 

se află organisați „dătobânţii. ds; ; dincâce de Milcovii, prin care se- 
va unifica organisarea: puterii. armate, în tâtă! Româniaziși vind! a. 
intruduce. acâstă şi în: Româniă: de dincolo de Milcovii ; 

Am decretată și decretiiriă : Iu) 
visa ? Art, L Se înființâză în: Romănia, de, peste „ Milcovă . dorobanţi 
oiganisați i Și administraţi, întocmat: că, cel de. dincâce” de Mileovă. , 

Toţi dorobanţit: întrubiți din România se "vor păci | 
în trei acetat il ăi ut tt 

Residenţa Inspectoriei - 1 va fi la Bucurescii lao 
Ideni,: -:: s-idem;- 2 idem la Craiova 
Idem, idem, 3 idem la Iași, 

   

«
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Art. IIL Inspectoriile se Yor compune dupe cum urmeză; Inspectoria 1, de două Divisi6ne, | at-majorul Inspectorii la Bucuresci. 

(1. Escadron la Brăila. a | 2. idem, la orașuli Știrbeiii. I. DiviSion la Bucuresci. [A idem, la Bucuresel. i idem, la Giurgiii. (5. idem, Ia Tergu-Măgurele, 
1. Escadron la Rimnicu-Sărat. ata p = 2. idem, la Buzei, IL. Divsi6n la Buzei. idem, la Ploesc, 

A , 4. idem, la Tergoviște.. Inspectoria II de două Divisi6ne. Stat-majorul Inspectoriei la Craiova. 
1. Escadron la Slatina, 
2: idem, la Caracal, 
3. idem, la Craiova. 
4. idem, la Turnu-Severinăi. 
1. Escadron la Câmpu-Lungă. AI. Division la Rimniculă-|2. idem, la Râmnicul-Vâleil. Vâlcii. * „8 idem, 1a Pitești, 
4. idem, la Tergul-Jiului, Inspectoria. III. de trei Divisi6ne. PI Stat-mojorul Inspectoriei Ia lagar a, Escadron 'la Dorohoii, [-: „idem, la Botoșani. 3. idem, la Iași. 

4. idem, : la Vasluiă, 
A FE UȚIliEscădron' la! Fălticent. RI î itp 42 . idem, la Piatra. O rue „rr 3.1" idem, “la Romani: tb LU 

4... .idem,. la, Bacău.“ 

1. Division la Craiova, 

e 
. 

I. Division la Iași. 

1L. Division la Romani. 

  

   

tea 5.-:idem, la Tecuci. :. Ş fi: i e ee pri 6. i! 'idem, - la' Focşani, £ i. 4 , 1. Escadron. la Huşi... bi 
E ii „zi E ee, Li Ă chir ap 42. idem, Ia Bârlag, :. îti 200 Divisicn 1 pa ai ]3-: “îdem' da Cahul, pie ZU. :Division ;la -Bârladiă. îs i idem. la Ismail, ee, 

"15. * idem, “la Bolgrad. > ii "tie Ceata sarite aaa sr (6. idem, la, Gala. : sta CO Art, IV. Şi: celu' din urmă. Ministrul N tru . de: Resbel este psărcinat cui esețutarea Ordonanţer'de faţă,» mi 
Ma TIR GIC ri) Mai ALECSANDRU 104y.. 

Li i 

Par 

  

op Tal (4 phiili hi 

Ministru de Resbeli, 
General Manu. si i: pp e ta FO ) sirihi cu No, 892, Iulie, 24,:;: desi fb e „il. mii 

Îi
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iat bai  ABOSANDRU IOAN 1 i i 
Cu mila Jur! Dummeţeă: și: voinţă Naţională, Domni ; Principa- 

"telor-Unite Române: 
La toţi de. față şi viitori 'sinătate + A 

+: Asupra - raportului Ministrului Nostru Secretar de. Stati. În 
Ministeriul de Resbelu: ..--! „ti 

Luând în considerație avantagele' ce aduce sistemul 'dupe care 
se află organisaţi grănicerii. de dincâce! de Milcovă, prin care seva 
unifica organisarea puterei armate :în totă, Romănia,; aul 

Am decretat și decretimi:) «.:: 
Art, |. Se. inființeză în. România: de peste. Milcovit, ! erâniceri 

organisaţi și administrați întocmai! ca:cei de dincâce de "Milcovii. 
Art. ÎL Toţi grănicerii. întruniți din Romănia se vor împărți 

în patru inspectorii. E roi 20 a 
„Residenţa înspeeioriel 1 vai fi la” Giurgii 

, +, idem, „idem,,--:: 2 idem, la; aș. + Ar 

idem, „idem; 1.3, idem,;la Piatra. ; pa rii 
„idem, _; idem, 4 idem, la Pitesci. 

Art, IIL.. -Inspectoriile se vor compune dupe, cum .urmeză:. '-:i 
' “Inspectoria 1, de 4 bataline, având stat-majorul. lor: -:" Dă 

[1-a Companie la Severinil, 
"Î2-a idem, la Gruia. 

]. Batal la Calafat. | 3-a idem, la Calafat. 

Si 4-a idem, la Bechetu. 
a Companie la Turnu. 

idem, Ja Zimnicea. 
idem, la Giurgiă. 

jă -a idem, la Olteniţa... 
a Companie la orașul Știrbei. 

IL. Batal la Giurgiii. 

  a za idem, la Gura-lalomiţi. 
IL Batal la Brăila. ba idem, la Polizeşti. 
a "(4-a idem, la Brăila, 

a „... [1-a Companie la Galați. 

IX, „Batal la Ismail . 2-a idem, la Reni, 3-a  idem,. la Ismail. 
4-a idem, la Vilcov sai Chilia. 

 Inspectoria II de dout bataline, având stat-majorul lor: 
1-a Companie la gatar-bunar. 
2-a idem, la Cubeii 

I. Batal la Bolgrad. 43.2 idem, la Conradii. 
4-a idem, la Carpineni. 
1-a Companie la Sculeni. 

19-a idem, la Bivolari. 
3-a idem, la Rădăuți. 
4-a idem, la Mamorniţa. 

II. Batal la tinea
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Tnspectoria III de două 'batali6ne, având stat-majorul lor: 
l-a Companie- la Mihăileni. . “ŢI Batal la Filticent."*. 2-a :.. idem! Ia Nimireent. ; adi 
3-a idem, la Cornu-Lunci.: a 

: (4-a: 'idem,:. la Dorna. |- : 
Pt u [loa Comipânie. la: Prisicani ȘI Bitza, i 
NL Batai la Ocnă. . E 2-a idem, la Comănesci :: i i. 

9308: “idem, : la Oituzu. 
IN] pr Pe i la “idem, la Soveja. . ::. i. Sa rnspectoria 1 IV de. îoub bataliâne,: având patemajorul Ie lor: 

[i-a Comnanie. la Bratocea, LI Batal. la Predeal, 1 “42-a idem, la Predeal. - DARE Da 3-a idem; “la Giuvala: ip [l-a Companie la Vadului. II. Bat. la Rim. Ver. A2-a, idem, la Buliga: 
“(3-a idem, "la Vireiorova. Art, 4, Și cele: din! urmă. : Ministru: “Nostru de. Resbelii este însărcinat cu eseeutarea Ordonariţei de faţă. - 

„ ALECSANDRU 104%, 
.. i Le 

. 

Ministrăli 'de' Reset, 
„ General: Manu. + PNI a E Nae a Ea 1 No. 393 zi 24. 

    

ae ue 

   

.
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Cu 

„ MINISTERULU JUSTIȚIE, 
„OUImBLoRă Și INSEROȚIPNEI PUBLICE; ap 

| “ AUBOSANDRU IAN 1, Sa i i 
Ca mila. lui Dieu 5 şi voința Najonală, Domni Princiţă. 

eo Vie: Ropâne: Și i 
La toți de faţă și viitori sănătate :- ID 

„Asupra. raportului. Ministrului Pr: Secretar” de! Stati la 
Departamentul Justiţie, Cultelor: Şi Instrucțiunei Publice; . 

| “Vădend jurnalul Consiliului Nostru de Ministri” încheiat! tă 
| seanța” de la 4 August, sub; Presidenţia: Nâstră ;. a 

îi Augind şi opiniunea -Consiliului de: Statii; i ia 
"In puterea Statutului 'din!%, Iulie; a 
“Ami sancționat: şi sancţionămii, promulgat şi promulgămi, to 

urmeză : 
“Art |. “Sccţiunea: lia reclamaţiunilor “a Curţii de Căsaţiune se 

suprimă, Prin . urmare, un. Preşedinte de Secţiune, șâpte Membri 
din al Curţil de Casaţiuue, un: Procurore de: Secţiune, un Grefier şi 
personalul Care „compune u ua, din cele trei „Brefe, Snnții desființaţi. 

«
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Art, IL. Secţiunea a II Civile va adopta ace&și procedură ca Secţiunea a III Criminale, in tot ceea ce privesce întroducerea, cau- selor.  Tte disposiţiunile din legea. Curţii de Casaţiune, relative la Secţiunea reclamaţiilor. sunt abrogate. - Art, IIL Tâte procesele pendite fnaintea Secţiunei 1 a recla- mațiilor vor trece, la punerea în lucrare a.acestui Decretii, în cer- cetarea Secțiunei Civile. „? Facemă cunoscut și ordonămiă ca, cele de faţă,” învestite cu sigiliul Statului și trecute in Buletinul legilor (Monitorul Oficiale) să fie adresate Curţilor, Tribunalelor și autorităților administrative, ca să le inscrie în registrele lor, să se observe, și să facă a se ob- serva, și Ministrul Nostru Secretari de Stati la Departamentul Ju- stiției, Cultelor şi Instrucţiunei Publice, este însărcinat a priveghia publicarea lor. - | 
Dat în Bucuresci, la 6 August 1864. _ Ă ALECSANDRU IOAN Ministru Secretară de Stată la 

Departamertul Justiţiei, Culte- 
lor şi Instrucțiunei Publice, 

N. Cretulescu. | No, 968. 

  

ALECSANDRU IOAN L 
Cu mila lut Dumnedeii şi voința naţională, Domni Pnncipa- telor-Unite Române; - ame 

„Da toți de față și viitori sănttate: î. -. PERIE 
Având în vedere Decretul Nostru cu No. 968, de la 6 August. curent, prin: care :s'a suprimat Secţiunea I. a :reclamaţiilor, de la Curtea de Casaţiune; : - 
Avend în vedere raportul Ministrului Nostru Secretari de Stat la Departamentul Justiției, Cultelor. şi Instrucţiunex Publice, cu No. 39896, prin care Ne supune modificările cei suntă de trebuința a se introduce în. legea „Curţii. de, Casaţiune, conformii cu noua „organi- sare ce s'a dat, o e 1 a Ascultând opinia Consiliului Nostri de Stată;. i - ÎN Puterea Statutului din.%,, Iulie: : îi AI da sancționatii și sancționămii, promulgatii și promulgăm ce urmâ ăi PE a „i e Die Dă MIRE i Me . : Art. L Curtea de Casaţiune este, împărţită în două Secţiuni şi se compune: de uni Primii Președinte, de doui Președinți de Sec- țiuni și de patru-spre.dece Membri, peste tot, şepte-spre-dece Membri. crt, Secțiunile iai numirea 'de „Secțiunea Civilă și Secțiu- nea Criminale, E ae si Tie care: Secţiune, se compune de. șepte, Membri.și un Preşe- inte, ti SO iz, : Acum la început; Și pentru prima şi singură ră, Secţiunile se vorforma prin sorți. .... 2 e * Toţi Membrii carir compună 0 Secţiune din preună cu' Preșe-



. 
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1 

dintele lor, vor schimba la începutul, fie-căruia ani de: dreptă :pe 
Membrii celei alte Secţiuni. * ă i 
„At. III. Secţiunea Civilă. pronunță, asupra tutulor. cererilor de - 

casațiune în materii civile. est 
„i Secţiune Criminală pronunţă. asupra cererilor în casațiune în 
materii criminale, corecționale şi de. simplă poliţie... n" 
„++ Conflictele de jurisdicţiune între autorităţi de. ordinea judecă- 
torâscă, se judecă. de către Secţiunile unite. .. .... ţa 
_.... > Art.:IV. Primul, Președinte. presidă Curtea întrâgă în Secţiuni 
unite, și pâte presida când. va găsi de cuviință:, și dupe trebuinţa 

- Serticiului, și fie-care Secţiune în parte... i i 
„o Art..V. Grefa Curţii: de Casaţiune. se compune de uni Primă 
“Grefierii, de doui Grefieri .de Secţiune, de. cinci Capi de masă, doul- 
spre-tloce Scriitori, un Registratore general şi doui Registratori de 
„Secţiune, oc a 

„ „Art. VL Ministerul publici, aședat lingă -Curtea de Casaţiune, 
se compune. de un.Procurore geneeal și de doui:Procurori de Sec-- 
ţiune. a a pi 
„Art. VILO Secţiune nu pâte lucra și judeca de nu vor fi cel 

» 

„pucină şepte Membri de faţă.; . ... Su 
„„.. Când acest numără, nu se pâte, împlini din pricina de bâlă, de 

congediii, de recusațiune, saii alte asemenea împrejurări ,: numărul 
se complectă cu, Membrii din cea.altă Secţiune trași la sorţi. . . 

Art. VIIL Întâmplându-se a nu se împlini numărul de -majo- 
ritatea cerută: de Art. 21 din legea Curţii de Casaţiune, se vor chie- 
na alți trei Membri, trași la sorți, de la cea altă Secţiune, şi se 
va cerceta pricina din noi. e 

„ Daca nu se va putea :nici .atunci forma majoritate, se Ya a- 
mâha pricina de la una lună pînă la trei cel mult, și daca, şi la a- 
cesti termenii nu se -va putea obține. majoritate, se va judeca pri- 
cina de Secţiunile unite. Se esceptă însă pricinile urgente, care, 
în acesti casă, se judecă îndată de Secţiunile unite... : o 

Art, IX. Câud Curtea de: Casaţiune judecă în Secţiuni unite, 
trebue să fie față și să ia parte la judecată 'cel pucinii :12 Membri 
pe lingă Președintele saii un vice-Preşedinte, .. . . ..:-, 
„tn. Da asemenea casă, o otărire nu se pote da, de.nu împreună 

"opt glasuri: . Jar. când Secţiunile - suntii întrunite în întregul :com- 
„ plectii, majoritatea absolută.este de ajunsă. i i: 

î „Art. X. Curtea de Casaţiune -are vacanță 'la Crăciună 15 gile, 
începând din. ajunul Crăciunului, și. la -Pasci 15 dile, începând din 
dioa Floriilor, o ee Na: 

Deosebit, Secţiunea civilă are vacanţii mari, de la.1 luliepi- 
nă la 15 August. -.... | | 

Preste tot 'cel alt cursii al anului, Curtea de Casaţiune ţine 
şedinţă regulată în tote dilele, afară de Duminică și sărbători mari. 

Art. XL În fie-care Secţiune 'suntii două registre, într'unul se 
treci pricinile urgente (grabnice), în cel alt cele ordinare. . . 

Primul Preşedinte, prin una şi singură citațiune adresată tu- 

+
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» tulor. părților interesate; Ie! vă: soroci pentru 'dioa . deterniinată 'spre . înfăţişare. | a Ia ta - ““Pricinile 'se'-soroceseii dupe: rândul intrării lor, “afară: numar „de cele grabriice care aă precădere, a e ta Ei Art XII, In casiide- piră pornită” contra funcţionarilor publici, Secţiunea civilă: va. cerceta: mai" ântâiu admisibilitatea. pirei ,. i la casii: de admitere, acusatul va merge înaintea Secțiunilor unite. Când în cercetarea unei cereri de: casațiune, Secţiunea, civilă: sai criminală . Xa: descoperi fapte vinovate.comise de judecători atingătâre de fune- țiunile' lor, atunci Secţiunea criminală va denuncia pe judecători lă - Secţiunea civilă, care mal înainte va. făce cuvenita cercetare de ad- mitere, iar dacă descoperirea: de faptă vinovate se va face de Sec- iunea civilă; atunci va: face- eu însăși cuvenita cercetare de:admi: ere, nn, NE ai Da i ES „Art, XIIL Când, dupe casațiunea unei hotăriri, Curtea de Apel: sai Tribunalul: la: care: Sa trimis pricina ai se; judeca, din -nuoi, va da'o a doua 'sentinţă: în “aceeași “pricină; între! aceleași persâne, pro= * cedând în aceeuși calitate, şi va fi atacat şi. acâstă a doua hotărire; atunci Curtea, de Casaţiune: judecă cestiunea în Secţiuni unite e „ „Dacă a doua sențință a unui Tribunal :sâtă "Curte, este 'câsată pentru aceleași motive: ca' și cea d'ântâiu i atunci Curtea: civilă Sail “Tribunâlul- la: care pricină :va fi trimisă, se va: confornia cu decisiu: nea Curţii de Casaţiurie asupra punctului de drepti; judecat: 'de a: 200 E DD E 9 A ati a ai 

, 

cea: Curte... DR Mai | "In acestă. casii; Curtea; de' Casaţiune! va comunica îndată :Mi- misterului Ji ustiției: 'cestiuniea de. drepti! contraversată,. ca la cea d'ân: teiu sesiune a Camerei. sai chiar În cursul sesiunei, de va fi des: chisa Camera;, să: se ceră de -Guvernă interpretarea oficială a legii ” de'la-:Puterea legislativă. i DI ae mt i “Art. XIV: Disposiţiuuile 'ctiprinse în Art..28.: -- Ai „5-5 Aliniatul al. 7-lea:de:la Art.-36,,: ÎN E aceata | Articolile” 62, 63,'64,:65 Și” 66: din legea» constitutivă; a: Cur- ţii: de Casaţiune Suntii- și 'remâniă abrogate. . ...: dice Ii Art.: XV. -Tâte disposițiunile legei Curţii de Casaţiune; contră: rii Decretului de față, suntă 'și' remânii “abrogate. tt fu = -* Facemil' cunoscut și ordonămii ca, cele de față, învestite cu si- giliul Statului și trecute: în: buletinul leilor: (Monitorul.. Oficial), să fie adresate, Curţilor, 'Tribunalelor şi autorităţilor administrative, ca să le: înscrie: în. registrele“ lor, “să: le'observe, Și să facă a le observa şi “Ministrul:Nostru Secretară de: Statii: la Departamentul. Justiţiei, C - telor, şi Instrucţiei Publice, este însărcinat a priveghea publicarea lor: misti: Dat în: Bucuresci, la: 17 August 18:4,. N : ALECSANDRU I0AN,.! i.: :Ministru,sccrotară de Stat li De.: i eu, tei! partamentul' Justiţiei, Culteloră: şi”, Pe Iastrăcţiei: Publice, . e: Na DAE fam domn ati -. Crețulescu. + [atita Nos. 1032, 
. , 

. pi. e 
pi Ia pt mt 

e 7 
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pp i  ALROSANDRU IOAN. 1. af 

Cu mila lui Dumnedei și voința Naţională, Domni Principa 
telor-Unite-Romine ; 

La toți de faţă și viitori 'Stinătato: 
Asupra raportului. Ministrului. Nostru Secretari de Statii la 

Departamentul Justiţiei, Cultelor şi! Instrucţiunei Publice, cu No 
40223, în privința, dreptului ce este a se acorda străinilor; pentru 
cumperătâre de imobile în ţră; a 

- Ascultând opiniunea Consiliului Nostru de Statui, i 
În puterea Statutului din %,, Tulie: i 

„Am sancţionat $ și sancționămă, promulge atăt și promuilgtimă ce 
urmeză: 
Art L Străinil de ori. ce rit cieştinescit domiciliați în Ro- 
mânia, "vor avea, dreptul de a cumpăra proprietăți imobiliare, sub 
condițiunea însă de a se supune; în ceea ce se atinge de asemenea 
proprietăţi; la legile pământului, şi numai precât şi “Românii sc vor 
bucura de asemenea drepti în țările lor, 

Nu se prejudică printracâstă întru nimicit i disposițiunele legale 
relative la naturalisațiune 

Art. IL. Legea de faţă nu va privi “întru nimici “colonistrile 
ce sunt „poprite. 

Art IL. Tâte „disposițiunile” contrarit acestei legi, sunt și re- 
mânii abrogate. . 
- + :Facennti cunoscut și ordonimii ca. cele. de faţă, învestite cu 
sigiliul Statului și trecute în Monitorul Oficial, să fie adresate Cur- 
ților, Tribunalelor și autorităților administrative, ca să de înscrie în 
registrele lor, să se observe şi să facă a le 'observa,. și "ministrul 
Nostru Secretar de Statii la Departamentul Justiţiei,: Câltelor şi In- 
strucțiunei Publice, este însărcinat a priveghea publicarea lor. 

„.. Dat în Bacuresci, la 49 August, anul 1864. 
UL 8.) 1 ALECSANDRU IOAN. 

Ministru Secretari de Statii Ja De- 
„partamentul Justiţici, Cultelor și In- . . i | 

strucțiunei Publice, | RI E ă RE 
A. Creţulescu. , a ! Nr. 1031, 

e RR 

ATBOSANDRU IOAN i 
, Cu mila lui Dumnegea şi voința Vaţională, Domuti Principa- 
telor-Unite-Nomăre; . : 

La toti de față şi viitori “sănătate a | 
Asupra rap sortulut Ministrului Nostru Secretari de Statii la De- 

partamentul Ju:tiţiei, Cultelor și Iustrucțiunei Publice, ci No. 42406 
“în privinţa” constringerei „corporale : în materii „comercia le, civile și 
criminale; | 

Ascultând opiniunea Cunsiliulut” Nostru de Stati; N 
În. virtuțea Statutului din 3, Iulie, ; 

Ps 

ir tt
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„Am sancţionatii. şi “Sancţiohămii, promulgatii şi promulgăm ce umedă: i i e 
+ 

, , CAP, 1. “ 
Ne isposițiună generale. , 

Art Constringerea corporale este ținerea unei pers6ne la închis6re pentru îndeplinirea unei îndatorirt | e Art, IL. Constringerea corporale “nu. se pâte esecuta fără o în- adinsă sentință judecătorescă: i A i o Art IL Constringerea corporale, peutru neplată de “datorii, nu pote avea .jocii de cât în casurile când datoria, pentru a cării împlinire acest modă de esecutare este autorisat, se ridică la. su- ma cea determinată prin acâstă lege. i „ Nu'este permisă a compune acea sumă din datoriele unti per- s6ne către mai mulți creditori, când creanțele lor, luate în parte, ar fi mal mici de cât suma cerută pentru aplicarea constringerii -corporale. RE Ea a Mai mulți. creditori cerând în același timpi și putând căsciga in contra debitorelui ” lor aplicarea constringerei corporale, + | închisorei se va .măsura dupe .0 singură din. acele datorii, cea mat mare la sumă. e 
Ii a „Art. IV, Debitorii arestaţi în puterea acestei leg), vor fi între ținuți la închis6re cu cheltueala creditorilor lor numtrată înainte. . „„» Statul fiind creditor, nu este” dispensat de acâstă obligațiune, n Art V. În ni o materie, constringerea corporale nu se va putea aplica bărbatului şi femeel sale, la amânduol. de odată, nică chiar pentru datorii deosebite. - i ' a In casii de a'se pronunța constringerea corporale pentiu'0 “datorie comună'a sociloră,: aplicarea sa la unul dintre dânșii dis- penseză pe cel-alt de a fi în urmă închisti pelitru aceeași datorie. - Bărbatul și femeea vor fi admiși, la casul prevăclut prin alinea precedinte, a se oferi la constringerea corporale, unul dintr'Enșix pentru -tot termenul, sait fie-care pentru 6 parte. ae In tote casurile trebunalele poti, în interesul copiilor minori ai debitorelui, să amâne punerea în lucrare a închisorei pentru ter-. menul de un ani cel mult, | | „Va fi scutit asemenea de constringerea corporale fiu! unică al unel văduve, precum şi unicul fiă ver-unuj tată bâtrină, sai infirmă și fără mijlâce de esistentă, şi acesta "când suma, datorită nu va trece :peste suma de una mie let. : | 

„. Art. VI. Constringerea corporale nu pote fi pronunciată nici esecutată în folosul bărbatului și al femeci, al' rudelor de sus şi al, vudelor. de jos, al fraţilor sai al surorilor, al unchiului (moșii) sai al mătușei, al nepotului saă al nepâtei, nici în folosul affiniloriă (cu- scri) de acelaşi gradă. e a Art. VIL Debitorele arestat, sai recomandat dupe formele pre-
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scrise “prin acâstă lege; are- dreptul'de a apela în contra: disposiţi- 
unei relative la constringerea corporale în termenii de: şese dile du 
pe îuchis6re saii 'dupe 'recomandare, chiar atunci când. sentința ar 
fi dată în ultima instanță, sai când debitorele ar fi declarat că se 
mulțumeşce' pe! „densa, sai când „termenul - legale de apel ar fi es; 
pirat. pe 
-:  “Debitorul, apelând, va răminca' cu tâte acestea, în: inchisăro! 

Termenul de ș6se dile'este deosebit de termenul 'cel de drept 
comun al apelului şi nu pote curge de odată cu acesta. 

Art. VIIL In nici un alt: casii, afară de cele anume prevădute 
prin acâstă lege pentru aplicarea constringerii. „corporali,. nu este: 
permisii nică tribunalelorii a 0' pronuncia, nici veri cării autorități 
notariale a o trece în acte, nici veri-cărui, Românii 2.0 consimţi prin - 
contract, !! 

Veri-ce urmare din: contră va fi nulă, Și contravenitorul se vă 
supune la respundere de cheltutli, daune și fol6se. 

Art, IX. Inchişorea pentru neplată de datorie, nu liber&ză de 
datorie pe debitore, ca nu împedică esecutarea cea reală asupră,: a 
verei ll. „= 

i ' 
PI 

"CAPUL. 
.. . <«4 

Disposițiuni relative la constringerea corporale în materii comerciale 
” ” . a IE AR 

"Art. X. Constringerea corporale va fi pronunciată, însă cu. es- 
cepţiunele ŞI, modificările aci mal josii- arătate, în contra veri-cărei 
pers6ne condamnate pentru datorie comercială la plata 1 unei sume 
de una mie ci capete sai mai mult. * 

| Ea este facultativă pentrn judecători de la lei cinci sute pînă 
la, „una mie inclusivă. : -! Ra 

"Act. 'XL Femeile” măritate! care: facii comercii, nu suntii 'su- 
puse: la - 'constringerea corporale; când formalităţile prevădute prin 
Art. 5 din Condica, de comereiii nu se vor fi îndeplinit. ! 
* + Art. XII Nu suntii supuși Ja constringerea corporale - nică -mi- 
norii, parte bărbătescă saii femeâscă, care încă comerciii, fără ca for= 
malităţile | cerute prin, Art. 2. „din Condica: comerciale să “se fi în- 

“ deplinit. i i - - 
Art XIII, Sunt încă scutiţi 'de constringerea corporale mo- 

ştenitorii şi văduvele justițiabililor Tribunalului de comercii, în casă 
când, suntiă condamnaţi, nu în a lorii proprie cualitate, ci numai 
ca nisce înfățişetori ai dreptăţilor autorului lorii. 

Art. XIV, Constringerea, corporale în' materie comerciale, nu 
va putea fi pronunciată în contra debitorilor care vor fi intrați în 
al șese-decelea anii ul etăței. 

Art. XV. In veri-ce: condamnare la o sumă mai mică de lei 
una mie capete, chiar în materii de poliţă și de bilet la ordine, Tri- 
“bunalul va putea hotărt L închis6rea debitorului să nu se „pue în 

,
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lucrare; de cât „dupe un termen. de trei. luni cel mult, socotit. din dioa, când datoria a, devenit, esigibile. | “XVI Inchis6rea. pent tru. datorie comerciale :va înceta de sine dupe trei luni, când condamnațiunea are de obiect o sumă, mai mică de una inie lex, capete; . pentru Sumele ina mart de una; mie. lej, termenul închisorei se va adăogi cu câte tre luni mai mult, pentru fie-care. adaosă. de cinci sute lei, peste o mie, fără a putea însă să trecă nici un, casii peste macsimul de trei. ni. | i 

CAP. ji 
+ Disposiţiuni. relative la constrîngerea corporale în materii. civile. 

“Art XVII. Constringerea; corporale nu va avea loci în mate- ie civile de cât în casurile arâtate în, Articolile următâre.. | In tâte casurile de constringere corporale. în materie, civile, termenul: va, fi mărginit, prin sentinţa. de condamnare, de la sâse luni pînă la Cin ant, sai, dăcă este facultativă, de la trei luni pină la tret ani. n ” A Art. XVIII. Veri-cine se va face culpabile. de stelionat, va fi constrinsii la desdăunares Părței vătămată, chiar și prin închisore.. Stelionat se numesce: _'::: „ u:-.Î. Fapta de. a-vinde sati de a ipoteca, un nemișcător sciind că nu este aj sei. 
o ua 2- Fapta de a ipoteca un nemișcător al seii presentându'l cu . sciiiță, în contra adevărului , prin. declarare. espresă, ca liber, saă ca numai. în parte Supusi la alte ipotece sai privilegie. . --7 Art. XIX; Veri ce depositarii va fi constrinsii prin , închisâre să restitucscă lucrurile, ce i S'ati fostă Încredințatii sai să plătâscă daune și fol6se; îusă,. depositarii necesari, cărăuști şi ospătătorii, în casul când nu Yor. putea proba că nu Sunt cuipabili de dolii; : Depositarii cey voluntari, în casul când Vor fi dovediți culpa- bili de doliu... - SAI Sai E „+ Depositul se numesce Necesarii când deponentele a fost ne- voit să'l facă prin vre-o. întâmplare nefericită, precum un focii, o înecăciune, depredare și altele, E Art. XX. Ori cine priu fapte silnice usurpă posesiunea unui fond de la posesorul sei cel legiuit, va fi condamnat, prin constrin- gere corporale să-reîntegreze Și să desdauneze atât pentru fructe cât și pentru alte dâune şi folos. 2 A Art XXL Cel care printr”o sentință, dată în materie peţitoriă și. devenită irevocabile, va fi. fostă, condamnat a lăsa din mâni po- Sesiunea - unut fond, pote. să fie, la. casă de nesupunere, condamnat * printr al doilea sentinții, la constringerea corporale, dupe 15. dile de la data primirei celei dântâiă sentinţe. DE pf „Dacă fondul, de care; este vorba, se afă depărtat 'de domici- „Jiul părții „condaninate. mal mult de o postă, termenul- de 15 qile se va adăogi cu câte 0 qi pentru fi-care distanță de 'o postă.



n AP XR Arendatorii de moșie vor putea fi condamnați. prin 
constringerea corporale la îndeplinirea, îndatoririlor lor;.coprinse” în 
contractele de arendare, dacă acesti modi de esecutare șa fi fostii anume stipulat în contractul lor. | E | 

Ant. XXIII. Ori ce pers6nă publică careeare cualitatea de a primi în mânele sale sume consemnate, sait lucruri depuse, sai acte 
încredințate de particolari, va fi condamnată la închisâre, dacă va 
refusa a lor restituire sati representare. II 
is: Art. XXIV., Grefierii și ort, ce. alt funcţionar. publici, pentru 
representarea, vre, unor. acte, publice,. când ea ai fi ordonată, vor îi 
constrinși prin închis6re în casii de nesupunere, „i. i: 
„Art. SĂY. Tutorit, curatorii, administratorii. de. ori ce aședă- 
minte, și acei cărora a fost încredințată o administrațiune Gre-care, 
Saii prin legi sai de către „vre-o. autoritate, vor fi; Supuşi, la con- 
stringerea corporale, atât pentru „darea; socotelilor,; cât şi pentru ori 
ce restituțiune ar fi de..făcut în urma dărei socotelilor. . tu >. „Art, XXVI. Constringerea corporale este, facultivă pentru ju- 
decători în casurile următăre .. ... i pa 

8). Pentru daune și folose în inaterii civile. cari treci. de lei 
trei sute. i a ! "_. b). În contra celor ce cu rea “credință vor fi negat. sai vor 
fi declarat că nu cunoscit înaintea justiţiei . scriptura, sati; sub-sem- 
nătura lor, pentru daune și.folâse, .. ... i al 

€). In contra deţinătorului, care nu este: foncționar . publici, 
al unul .actii de comparațiune. necesariii spre verificarea: uncă serip- turi,; sai al unul, actii defăimat de falsi, pentru "aducerea, acestor 
acte, oxdonată de judecători, eu fii 
„ni + d), In contra esperţilor, în casă .de întârdiere :sai.. refusu .de 
a depune raportul lor, | a pi a eat te 
2. 4.€)..In. contra femeilor, + ci, II a 

At XAVIL In ceasurile Articolului precedente, “Tribunalul pâte 
ordona, pronunțând constringerea . corporale: ca'ea' să nu fie pusă 
în lucrare. întrun. termenii -ce el Xa Mărgini, 
„.- „ Ac6stă suspendare nu va putea fi Pronunţată de. cât cu ar&-: 
tarea, motivelor ei, și prin sentința dată asupra .contestațiunei.:. ,.. 

La espirarea acestui termenii închisorea se va pune în lucrare 
fără o a .doua sentință, . gi 
a Art, XAVIIL Constringerea;. coipurale, în „materii :civile, nu 
pste fi pronunțată pentru o sumă mat mică de una înie le. -.., 
„Art. XXIX, Ea nu pâte fi pronunţată în contra, minorilor ne 

emancipați, nici în contra sesagenarilor. (intrați. în al. şese-qece- 
lea ani.) - a DD 

7 Art. XXX, Constringerea corporale: pentru causa de stelionat, 
în timpul căsătoriei nu pâte avea locii în, contra femeilor .măritate, 
de cât în casul când ele aii.o avere estradotale, sai cel. puțin o 
avere .a căsii administrațiune *si-aii oprit'o pe semăle și numai pen- 
tru- îndatoririle născute cu ocasiunea cărmuirei acelei averi... .-. 
Art, XXX. Debitorele care n'are cualitatea, de comerciant, este ) 43. 

e 

4 «



. 
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Supusii la constrîngerea corporale :ând a subscrisii o poliţă sai un - bilet la ordin. E a a 

„. CAP, iv, 
„e . 

” 

Procedura constringerei: corporale în materii civile şi comerciale.: 
Art. XXXII. Constringerea corporale nu se va pute pune în lucrare-de cât dupe o Ai liberă de la primirea copiei de ' hotărire care o va fi pronunțat, si «ordinului capului aprodilor pentru ese- cutarea voluntarie a acelei hotăriri. DN ca „> Aceste acte vor fi trimise debitorului printrun aprodă anume desemnat prin disa hotărire, .- :. 3 Mii "- In-ordinul pe lingă care se va trămite debitorului copia de hotărire, se va arăta şi locul unde creditorul “ȘI va fi alesii domi- “ ciliul în comuna residenței Tribunalului care-a. dat hotărirea, daca însă creditorul nu va fi locuind acolo, - ea a Art. XXXIII. Inchiş6rea se va face prin capul de aprodi, sai singurii; sai însocit de unul sati mal mulți aprost, o: Art. XXXIV. Debitorul nu va putea fi arestati: | si 1: Mat ?nainte de-răsărital nică dupe” apusul s6relui, : “IL. În dilele de 'sărbătonă' legali. Lite III În locurile consacrate - cultului pe, cât timpi ține oficiul religiosii. N Oe | | Aa - IV, În locul Și în timpul ședințelor autorităților întocmite. :. „N. Intr'o-altă casă de cât a sa, şi nici în propriul săi domi- ciliii, afară numar când Președintele “Tribunalului va fi antorisat a- cesta și va fi însărcinat anume un Comisar de Poliţie saii pe Po- lițaiul oraşului ca s'o esecuteze. | i VI. In cele d'ăntâiii două-deci, dile dupe facerea societ sai dupe mârtea unui dintre membrii fariliej sale. aa o Art, XXXV. Debitorul nu va, putea asemenea să fie arestaț când este chemat ca martorii inaintea unul judecător de instrucţi- „une, unui Tribunale de ăntâia instanță sati unei Curți - Criminale, -nici în, timpul cât "1 trebuie ca să mergă la înfățișare și ca să se în: torcă, 

E a „Nimeni nu va fi admisi să probeze chemarea sa ca :martoriă în materie criminale, de cât prin “producerea unut  salvi-conduct (întradins voe),  . -.: | „Ac6stă. dispensă se aplică și Ja verii-ce alegători, fie în mate- rie "politică, fie municipale, pe cât timpii ține scrutinul, în care: casă nu este trebuință de un salvi conduct. . - i îi = Art, XXĂVI, Închis6rea debitorului se va constata printr'un procesit verbale care va coprinde: - A iu Î. Data dilei, lunei şi anului în care se face. : Mu II.: Numele, ' profesiunea, domiciliul creditorului, saii alegere de domicilii, dacă el nu -locuesce acolo, :precum şi numele, profe- siunea și locuinţa debitorului. ci Da: 

A
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„LII. Obiectul cererei. creditorului. Sa aa 
.:.:1Y, Aretare de tribunalul și de numerul hotărirel prin 'carc a fost pronunţată închis6rea. i Da 

„X.-Aretare. de termenul pentru care ca a. fostă pronunțată. „1 VI: „Menţiune că'creditorul. a depusii suma necesarie pentru nutrimentul debitorului... DI «VII, Mențiune că s'a lăsat debitorului copia sentințel de con=! damnare, conformii Art, 32, cum şi a acestui procesii verbal, --: - „Capul aprodilor. însărcinat a face acest procesit -verbali, '] va subscrie împreună cu Directorul închisorel,: care : va trebuii. să : fie față la a sa redactare.: * Ia a Art XXVII. În casii de resistență materiale din partea: de-i bitorelui, se va cere ajutorul puterci armate şi debitorele va fi încă urmăritii - dupe Condicile” penale ca împrotivitor - la : ordinile au- torităței, IE „Art. XAXVIIL. Dacă însărcinatul cu esecutarea închisorei ar. reținea pe debitore închisă în vre un alt loci, care. nu: este desti-: natit prin. lege pentru acâsta, acela va fi numărit ca culpabil de. crimele de arestațiune arbitrară, i 
- „Art. XXAĂIA. Creditorul :este îndatorat să depue- mai. din.na- inte o sumă destinată pentru întreținerea, debitorelui săii în închi-" s6re, socotită pentru 30 de ile cel puținii. e 

Consennarea unei sume pentru mal puţinii de trei-deci, ile, se socotesce dept nimici. 0. Re 
| Asemenea consemnarea pe mai mult de trei-geci dileinu se: măs6ră după gilele pe -cât este făcută, ci: după peri6dele: de trei- deci” dile: ce se cuprindii în timpul pe care este făcută. a Art. NL Suma ce e dator creditorul a depune pentru” între-: ținerea debitorelui. săi” la închis6re, va fi de una șută,: lek; din a-. câsta două-deci .lei se va .reținca pentru Stati. Art, XLI. Directorul închis6rei va transcrie pe: registrul săă estract din sentința care autorisâză arestațiunea. - i. „Dacă capulii de aprodi nu ya infăţişa acea sentinţă, Directorul “ închisârei” va trebui să nu priimescă la închis6re pe debitore.: | Art. XLII. Debitorul inchisi va putea, fi recomandat de veri- . ce alt creditor al stii care ar fi putut cere și dobândi "punerea sa: la închiscre. ce . Asemenea, va, putea fi recomandat şi cel prevenit de un delict,“ şi va fi prin „efectul recomandaţiunei reţinut în închisâre “chiar și. la casii de achitarea sa. o. ei 

Art. XIII.  Recomandațiunea ' este cererea :de a 'se ține un? debitore Ja inchisâre, și pentru o altă datorie, care n'a fost 'câusa' primarie a inchisorei sale, , a RR Se vor observa pentru recomandațiune acelși: forinalități ca ! și pentru închis6re, afară numai că suma de una sută lei necesară 

i 

pentru întreținerea debitorelui se va “împărţi între recomandator și. creditorul cel d'ântâiii, dacă acest din urmă o vă cere, - 
„Art: XLIV. În casti de -neîndeplinirea formalităţilor arătate
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mal sus, debitorul va putea cere nulitatea închisorei sale ; 'cererea o va face la Tribunalul. local unde se află închisii, singură Compe- tinte pentru nulitățile de formă. Sa: i Dacă însă cererea, de. nulitate - este întemestă, pe nulități de fondi, precum pe alegațiunea unui eveniment estinctivii . a] obliga- țiunei întâmplat în urmă sentinţei de închisâre și care merită a fi » desbătut judecătoresce, cererea! va fi trâmisă la Tribunalul! care a Pronunciat sentința. |. e A II i Art. XLV. La tâte casurile, cererea 'de nulitatea închisorei se va judeca de urgență și în urma conclusiunilor Ministeriului Publică. Art. XLVI. Nulitatea Închisorel pentru Veri-ce. causă ar fi pro- nunciată, nu trage după sine nulitatea și a vrecomandațiunilor, pe cât timpă nu ar A şi pentru acestea o înadinsă hotărire, i | Art. XLYII. -Debitorul,- a cărur închis6re este declarată nulă: pe temei de lipsă de formă, pote fi arestat pentru aceiași datorie, prin, îndeplinirea formalităţilor. ceruie, insă nu mai curând. de cât dupe trei qile de. la eşirea. sa, de la închisâre.: „Art. XLVIIL.: Dacă închisGrea este declarată nulă, creditorul Ya putea fi condamnat către debitore la daune și folâse. . __- At XLIX. Debitorul a cărul închisâre esta legală, "ȘI. va re- câşciga libertatea, .  -.. De e Da E L Prin consimțimântul creditorului care a cerut închis6rea sa și al, recomandatorilor, dacă suntii. i Da “IL Prin nedepunerea de mat “nainte a sumei pentuu îatreţine- : rea debitorelui.: ' SE 
De IUL. Prin intrarea debitorelui în al ș6se-decelea ani al etăței, „IV. Prin espirarea termenului: de. închisâre „mărginit. prin sentință Du : „- aa „„„..Y. Prin stingerea datorie! dupe unele din modurile de stin- gere a obligațiunilor, „Precum plata, ertarea, datoriei, ete „nu. “VI. Prin cesiunea, averilor Sale-în casul când constringerea: corporale a fost pronunciată in „materii. civile; când debitorul nu e-; ste. culr-abile de dolă, ....! DT I o _ A Le Consimţimîntul pentru eșirea debitorelui de la închi.. s6re, va, putea fi. dat de creditor. sai Îa judecătorie, saii pe regis- trul închisoret. - PI 
ae „Art. LI, Liberarea pentru nedepunerea, baniloră de nutrimentiă : se. va face în noduli următori: e e " Debitorul va adresa către. Presidentul . Tribunalului de întâia: instanță o cerere sub semnată de dânsulii şi de Directorul Închi- s6rel, sai dacă debitorul. nu scie să. scrie, ceztificată de adevârată de numitulă Directore. a | Acestă, cerere se va face în duplecată , şi. una va remânea la Directorul închisori, Da i „Art. LII. Dacă creditorul va depune suma mai înainte. de ce debitorul ar, i dat Presidentului cererea sa: precum se arată în Articoli de may usii, acea cerere nu va fi priimită, î „+, Art. LIIL ; Ordonanţa: Presidentului de. liberarea debitorului 

d 

.
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pentru cauda arătată în Art. 50, va fi dată în duplicată, și una se! va depune la Gretă, alta se va trimite Ia Directorul: închisoril. : Art. LIV. Debitorul închisii va recăstiga “libertatea sa plătind “sai depuind a treea parte din datorie capete cât și dobindi, chal- tuelile de judecată și: cele pentru întreţinerea, sa în închisâre, și dând pentru rămășiță o cauțiune (chezășie) priimită de. bună de creditori saii încuviințată de Tribunalul de ântâia instanță al locului unde” debitorul se atla închisă. « i _ Aceleași condițiuni îndeplinite fiindă din partea debitorului, 1: "vor scuti de a fi pusti ln închis6re.. 
Art. LV, Cauţionatorul (chezașul) va trebui să .se oblige soli-: dară cu debitorul de :a'plăti rEmăsița datoriei întruni termenii care. nu va putea să trecă peste unii anii, afară dacă creditorul va com-! simți la unii termenii mai lungii: 

„Art. LVI.: La 'espirarea termenului mărginitii prin Art” prece- dentii, creditorul, dacă 'nu se găsesce plătit pe deplmii, va putea : esercita din' noii constringerea corporală, în contra, debitorului prin- : cipalii, fără ca să” pârdă dreptul ce are în contra cauționatorului. În tote casurile, termenul -unei al: doilea costringeri ce-ar e: sercita creditorul, nu va putea fi mai lungii de câtii timpul ce de- 
Pi bitorele mat avea de ședlutii la închisâre dupe cea d'ânteiii sentință, „Art. LVIL. Debitorul liberată prin vre unul din 'modutile enu-: merate prin Art, 49, nu va mal putea fi arestată :pântru acecași 

B E ze , - datorie. 

espirarea termenului închisorii, nu va, mal! putea, fi închis pentru datorii: contractate: maj maăînte: de închisârea''sa; şi al căror termenă va fi împlinit în momentulu liberărei sele, 'afară numai de casulii: 

Art. LVIIL Debitorele care va | fi căstigat liberarea, sa prin: 

când aceste datorii, prin natura și.cuantul lor, ar-cere o mai lungă închis6re de cât cea din care a eșit .debitorul. | î n. casul acesta, fiind din nuci: pus la închis6re, durata celef d'ântâiu închisori se. va prinde în calculul duratei închisoret: se Xa prinde în calculul duratei închisorel celei după urmă. ph Art. LIX. Cererile pentru eliberarea 'unui debitore închisti vor - fi adresate către” Tribunalul locului unde: debitorul” se află închis Creditorul va fi chematii la: judecată, in cel mai scurt. termini. „In diua mărginită se vă cerceta causa mal "nainte de cele; 1- alte “cause din ace6și di, și Tribunalui va da: hotărirea sa, dupe re va, asculta conclusiunile Ministerului Publică. î o. 

AB 
Constrinygerea corporale în matirii criminale, corecționale și poliţi= 
i emesoi ii a 

„Art. LĂ. Decisiunele . Curţilor: și sentinţele  Tribunalelor co- prindătâre de condamnări în folosul Statului: la multă (globire) res- 
tituțiuni, daune, folose și cheltueli de judecată; nu: vor putea fi c-. 

1
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secutate prin constringerea corporale de. cât după cinci dile libere de la primirea actelor de condemnare de către cel condamuat,. -. Daca debitorul se află în închis6re :pentru :alte datorii. reco- mandarea, lui, va putea fi ordonată îndată. . - aa a vArt.- XI, Îmchisârea făcută în puterea Articolului precedent nu va.putea a avea loc de cât după trecerea de unii anii din diua de când 'și a făcut, pedepsa pentru delict. o . Art LĂIL. Cer arestați în puterea Art. LX. vor. remânea în-. chiși pînă. vor. plăti, suma la care Sunt, condamnaţi sai pînă vor da cauțiunea primită de “bună de cel înteresat, -ori la cas de contes-, tare, declarată buni: și valabilă de Tribunal, E Jauțiunatorul. va trebui să plătâscă în termeni de 0 lună, sau de nu, va putea fi urinăritii. i o | Art. UTIL. Cu tâte acestea, condamnații cari. vor justifica ne- putinţa de a plăti dupe. modul. prescrisii de “Art ......... din Con- dicele de procedură criminală, vor fi “liberaţi dupe 15 dile de în- chisre, când: condamnațiunele pecuniare nu trecii de dout-gleci lei; dupe o lună de-închisâre, când acelea. se :vor ridica de la -20 pînă: la. 60 -lei; dupe: două luni, când se vor. ridica de: la: 60 pînă la 200 lei; dupe trei luni, când, vor 'trece de '200 lei. ae Art. LĂIV.. Când . închisârea „va ! fi încetată în puterea Art. precedent, ea va putea. să reîncâpă, însă -numai o dată, numai pen- tru restitațiunig cheltueli, daune. şi fol6se și numal când “Tribuualul : va constata şi ta pronuncia de față cu debitorele, că acesta a venit, în:stare de'a plăti: ... | N a e a „os Art: LLXV.. Decisiunele şi . sentințele - cuprindătâre de condem-, nări în favârea -particolarilorii pentru reparațiunea. de vătămări ce. “li, Sar f făcut prin. crime, delicte şi contra-vențiuni, vor fi esecu- tatet- dupe acel6și forme și prin acel6și mnijlâce de constringere ca și hotăririle coprindătore de condaninătă în folosul Statului, ... „n rt. LĂVI: Când condamnațiunea pronunciată nu va trece peste trei sute lei, liberarea condamnaților. deținuți dupe cererea Și în inte: ; Xali resul particolarilox, - nu va putea avea lori, fără numai . când ditatea cauţiunilor date, saii neputința condamnaților de' a plăti, vor fi. fostii, la. casii de: contestare, judecate; faţă cu creditorul, . _Durata :închisorei. în acestă „casii.: va fi. cea legiuită prin Ant; : 

„Art, LXVIL În tâte casurile, și, chiar atunci. când neputinţă debitorului de a plăti ar putea fi: constatată, dacă condamnarea pro- „nunciată, saii în favârea Statului sai în favârea, vre unui partileo- lar, trece de trei sute de lci, durata, închisorii va. fi determinată prin sentința de condamnare de la trei luni pină la trei ani. Cu » tâte acestea, ! dacă debitorul. a intrat în-al ş6se-decilea.ani al etățej, mâi înainte; de: darea sentinței, -. Tribunaiul va putea reduce mini- mum la 2 luni, și nu va, putea trece peste macsimum de doui anl. Dacă debitorul ajunge dupe darea sentinței Ja 'etatea de Ş6se- „geci anl, termenul închisorii ce are să mul curgă, conformii sentin-.. ței, va. fi de sine?redusii la jumătate, a i Pi 
PR
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CAP. VI... 

Disposiţiuni diverse, 

Art, LAVIIL Nici un fel de constringere corporale nu pâte a- 
vea loc în contra unui: deputat al corpurilor legiuitâre, în timpuli 
sesiunei, nici în decursi de şâse septemâni, mai înainte de deschi- 
derea sait după închiderea. lor. -.. ă E ae 

Art. LĂIX:, Constringerea corporale, pronunciată contra unui 
foncționar, nu se va putea pune în lucrare de cât dupe dece dile de 
la espedirea prin Preşedintele“ Tribunalului, a unei adrese încunos- 
cințătâre câtre autoritatea de care deprinde acel funcționar. 

Art. LĂX. Suntă supuși la constringerea corporale toți cei ce. 
aii în mânele-lor sume saii objecte mișcăt6re ale Statului, ale aşe- 
demintelor publice, ale municipalităţilor sai ale comunelor, când nu ! 
vor voi să dea, socotelile sai când, dupe darea socotelelor, nu vor 
putea respunde pe deplinii acele sume 'saii a represinta, acele ob- 
jecte. 

„Disposiţiunea . acâsta se aplică: și la cel. cari ai dat cauţiune : 
pentru cei de susii, precumi și la agenţii sau prepuşii aceloru-și * - 

Art. LAXL Santi asemenea supuși la constrîngerea corperale. - 
1. Toţi carii ai contractat cu Statulă sait cu stabil'mentele pu- 

blice, ca întreprindători,. aprovisionatori, sumisionari, la casuri când 
vor fi declarați debitori în urmarea întreprinderilor lor. | 

2 Cei cari aii datii cauțiunea, (chezășie) pentru ei, cum Și a- 
genţi! și prepușii lor, care ait avut cărmuirea nemizlocită a între- 
prinderei și tote persânele declarate responsabile de acelâzi servici) 

Acestă disposițiune "Și va avea a sa, aplicare fără restringe» 
rea celor legiuite prin Ant. 15 și 18 din legea pentru urmărire de 
la 31 Martie 1862. | | 

Art. LXAIL. Suntii încă supuşi Ja constringerea corporale toţi 
debitorii şi ai lor garanți de contribuţiuni indirecte, precum de sa- 
line, de vămi, de accize și altele, cari, având dobândit credit, nu” 
vor refui, la scandenți, suma la care se urcă obligaţiunile. lor. 

Mijlâcele de esecutare reale, întocmite prin Art. 18.al leaci 
pentru urmărită, de Ja 31 Martie 1862, sunti şi r&mânii singure 
aplicabile la debitorii fiscului în materii de cântribuțiuni directe, fie 
pers6uele fie fondane. . | i 

Art. LSXAII Sentinţele pronunciate contra militarilor se vor! 
comunica prin Departamentul Justiţiei, Ministoriului de Resbel, spre 
a lua în privința militarilor osândiţi. mesurile. permise de regulile 
militare. Ca Sa - 

CAP. vu. “ | Ea 

Disposifluni transitorit.. | 

Art. LIXIV, Se va: înființa în: fie-care capitală de  judeţii o 

«
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casă pentru arestul. debitorilor în materii ci; altă casă pentru arestul debitorilor din cause criminale, corecţi- 
onale și polițienesc. 

Art. LXXV. În termenii de tret luni e Iea aceste legi, un regulamentă . de administrațiune publică vă de- 
termina. poliția Și: administrațiunea caselor cedent. 

„Art. LSXVL. Acdstii lege nu cepând: de Ja dece dile după esecutarea acel Și: 75. anunciată. în“ Monitorul “Oficiale, - De Art LĂXVIL., Pentru  dâtoriile care ai luat nascere înaintea, : 
Promulgârei acestej legi; ea nu Se va aplica de. cât după un ani de.- 
la, promulgare... | 
-cârt LXXVIII Tâte - disposiţiunile ligală pent personale, prin ocuparea locuinţej ă datorului, ” + Facemiă 'cunoscut Și “ ordonămii, ca, cel Sigiliul Statului, şi trecu să fie adresate Curţilor, 

Serva, ..și : Ministrul Nos Justiției, . Cultelor și.. Ins Shea publicarea ior. ÎN 

RI vo i i! 

Ministru Seoretară, de Stat la : pertamentul Justiţie, .. Cultelor pi, Instrugției Publice, - 

vile şi comerciale, și o 

el mult de la promulga- 
, 

Prevădute prin Art, pre: 
Se va pune în “lucrare” de cât în. or legiuite prin Art, 74 | 

ru esecutarea ! „se abrogă, N ia e de față, investite cu.. te. în buletinul legilor (Monitorul Oficiale, .. Tribunalelor și Autorităfilor administrative, | 
ca Să le. înscue în: registrele' lor, să, le observe şi să facă :a le ob- tru Secretari de. Statii: la: Departamentulii - - trucţiunel Publice, 'este însărcinat a: prive- i 

Dat în Bucuresci, la] Septemvric 1864. . 

De-:.-., 

"N, Crețuleshu, -- 

; == == 

po 

  

Cu milă lui Dumnezeii Și voința nahon lor- Unite-Romine pa 
se: La, toți de față și viitori sănătate : 2 Asupra raportului: Departamentul de Inter 10949, pe lingă care Ne pentru causă de utilitate 
"Vedend decisiunea 

Ascultând și opiniunea Consiliului 

Ministrului Nostru 

„. ALECSANDRU IOAN, 

a? 

Nostra, 

„4 ALECSANDRU IOAN 1. De 

ală, Domni Priucipate- 

Secreteriă de Statii la 2 ne, Agricultură și Lucrări Publice, cu. Ng..-. Supune proiectul d 
publică ; - 

c Lege de espropriație 
luată de Consiliul Nostru de Ministri prin jurnalul încheiat. în ședința: de..a 16 Octomvrie;, ă „In virtutea. Statutului. di 2 (14) Iulii 

Nostru de Stată; 
trecut



te eu : au. pa "> “Amit sancționat și” sancționimi, promulgat și promulgămii ce 
urmeză: a 

FR de' espropriaţiune peniru causă de utilitate publică. 

TITLUL Li 

„> Desposițiuni preliminarii, 

>” Articol 1. Utilitatea publică pentru tote luc tările de interesii 
general se declară de Puterea Legiuitâre; pentrn acelea de interesii - 
comunii: a. mal multor judeţe, de: câtre .Consiliurele” Judeţene, şi la 
neunirea lor, de câtre Guvernii, lnândă, avisul Consiliului” de Statu;, 

“pentru acelea ;de interesi locală al unui judeţii sai al mai multor” 
Comune, de câtre Consiliul Judeţianii; iar pentru lucrările de inte- 

-resii locali în: Comună, utilitatea publică se' declară de Consiliul 
Comunal. Ra 
“Se va proceda întru 

-gea  Cousiliurilor Judeţene. E Ra 
2 Art, 2. Declaraţiunea . de utilitate publică se face: în urma 

acesta; conformă Art. GI si 64 “din Le 

ună cercetări o _ a 
> - Acâstă 'cercetare se face, în casti. de interest general, de ad- 

ministraținne.; în, casi de interesă județianii, de Consiliul judeţiană; 
în” casă de “interes comunal, de Consiliul comuna] 
„Cercetarea! nu se va intinde de cât asupra “consideraţiunilor. : 

de interesii general, asupra avantagelor ce înfățişeză o lucrare pub- 
lică Gre-care, a, consecuințelor ce pâte să aiba sub raporturile eco- 
nomice. ' Ea se va face dupe formele ce se vor statornici prin. uu . 
regulament de administrațiune publică, a Ia 

- . 
ip 

TITLUL II. > 

Măsură pregătitre relative lu espropriajiune,. N 

Art. 3, Ingenerii saii agenţii tecnici: însărcinați cu esecutarea " lucrăririlor,- vor rădica, planurile pământurilor sai al'edificiurilor a-. 
supra cărora''se propune a se aplica espropriaţiunea, arătându-se şi numele proprietarului. a 
„Un planii nu va coprinde de cât fondurile ce cad intr'o Comună. 
“, Art, 4. Aceste planuri 'se: depuni spre';cunoscință obștescă, pe | timpii de 10 qile întregi, în cancelaria Comunei, -unde se află si- tuate proprietăţile în .cestiune. Rae Aa „Arte 5, Termenul de 10 dile se va. număra din:dioa notifică- rii ce se va face prin adresă colectivă părților înteresate, sati rep-. 

resantanţilor lor. spre a lua cunoscință de planul depusii' la “Comună. : “Tot de o dată notificarea se va publica în Comună, conformi . * 

1



Art. 105.din Legea comunală, și se va afișa în copie legalisată pe ușca, Primăriei, despre care Primarul va încheia proces-verbal. Art. 6. Primarul va încheia proces-verba] în care va coprin- de lămuririle “sai reclamațiunile ce i se vor fi făcut verbal; dătă- torii unor asemenea, Vor sub-scrie Procesul-verbal Lămuririle. și reclamațiunile date înscristi se vor alătura, adoua qi dupe espirarea. termenului de dece dile, se vor trimite aceste luc- 
rări la Sub-prefectură ; iar fiind Comuna în residența Prefecturey, se Yor trimite Prefectuluț, 

| Art. 7. Îndată dupe. priimirea lucrărilor sus dise, dupe invita- reâ Sub-prefectulni respectivu, a prefectului, o comisiune se va aduna la. residența Sub-prefecturei, Sai în casul. Prevâdut la aliniatul al doilea, Art. precedent“ la residenţa Prefeeturiei. Acâstă „Comisiune se . 
va compune din optă pers6ne trase la sorții de către comitetul par- ! mant, din o listă de 16 proprietari ax plășii care plăteseii impositu] - cel mai mare, 'de Primarul, Comunei și de Inginerul însărcinat cn. esecutarea, . lucrărilor. aa A N . .*:: Proprietarii ce suntit a se espropria unu potă face parte. din comisiune. 

- o ae + Asemenea nu potă lua: parte la: comisiune, Ministrii, Directo- rii de Ministere, Membrir Consiliuluy de Stati, Prefecţii, “Sub-pre- fecţii,. Membriy Consilielor judeţene şi comunale; aceștia din jude- țul, plasa sai Comuna unde este-a se face espropriațiunea.. Membrii Curţii de Casaţiune, Membii 'Tribunalelor și Procurorit. lor : din ju dețul unde urmeză . espropriațiunca. a OREI . Sunt scutiți de a face parte din. comisiune, Membrii „Corpu- tilor. Legiuităre, în cursul sesiunei Și toți foncționarii administra- tivă şi judiciar, ae SUR ua residența „Sub-prefecturei, „comisiunea se va presida: de „Sub-prefect; “iar la residenţa . Prefecturei, de un delegat. nutuit -de Prefect, - E a ei . Ea nu va putea delibera de cât fiind față cinci din Membriy ei. Întâmplânduse sii fie față șese Membri, și opiniunile să fie împărţite, votul Președintelui va, fi Preponderent, “Art, &, ntâmplânduse ca lucrările să se întindă. peste terito=: riul mai multor Comune, atunci Primariţ lor vor face parte din comisiunea citată la. Art, 7, a ARIEI „Art. 9 Comisiunea. priimesce,. în * cursă de 10 dile întregi,. : observaţiunile și, reclamaţiunele interesaților, châmă de ' câte Oră . găsesce de cuviință . ERE „...Dupe. espirarea, termenului, .ea formultză părerea sa. . „Ea trebue SăȘI termene lucrările în timpi de 15 dile. de la adunarea sa. Președintele comisiuneli le. va comunica. fără întârgi- - cre Prefectului, pe lingă procesul-verbal coprindetor -. opiniunei. Co- misiunel, , Întemplânduse ca Membri! comisiunil. să, nu se întrun6- Scă, .saii întruninduse să, nu'Și termine lucrările în termenul stator- nicit, atunci se va, trage la. sorții V-altă comisiune,. AI „Acela cari au motivat: numirea unici alte. comisiuni, neputând 
-. 
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justifica . “absenţa” saii neterminarea lucrărilor, -se: ror supune la o 
amendă de la 100 pînă la 500 lej. Asupra acestui casii, statuiază, 
Consiliul permaninte, al județului,: cu dreptul: de recursii In Consi- 
Jiul de Statii, ! 

La casu d'a nu se întruni sui de a nu sfârşi Jucrârile nici a- 
câstă, a, doua comisiune; atunci Sub- prefectul în trei dile va consta- 
ta acâsta printr'un proces-verbal, şi va trimite Prefecturei procesul- 
verbal și tâte actele relative, şi va decide comitetul permanent. 

Art. 10. Dacă comisiunea propune o schimbare la traseul făcut. 
de Inginer, Snb-prefectul este dator să înscințeze în formă preserisă 
prin Art..5 pe propritarit interesaţi. | 

Procesul-verbal şi tote actele relative vor sta depuse la Pre-. 
feturi în timpi de 10 dile de la data însciințării . prevădută prin 
Art. 10,.Părţile interesate sunt în drept a face reclamațiunile și 
observațiunile lor pînă în cinci dile, numerate de.la esipirarea ace-. 
lui termeni. -Tâte actele se vor trimite la Prefectură. - 

„Art. 11: Dupe consultarea procesului-verbal şi a actelor rela- 
tive, în casti când lucrările publice vor privi interese judeţene saii 
interese a mai multor comune din un județ, Consiliul judeţian, iar. 
în lipsă”, Comitetul permanent, vă hotări “proprietățile ce vor fi.a 
se cumpăra şi epoca în care se vor lua în posesiune. 

Pentru. lucrările privitore pe mai multe județe. şi la casă de 
neunire a Consiiurilor respective,: va decide : Guvernul, conformii 
Art, 61 din legea Consilielor județene. | 

Pentru lucrările de interesii general, Prefectul va lua o  de- 
cisiune “motivată în Comitetul permanent. Urmând. însă ca păre- 
rea Cămisiunci să fie pentru schimbarea traseului, Prefectul va 
“raporta administrațiunei superidre. - . . 5 

Art: 12, Disposiţiunile Art. 7, 8, 9 și 10 nu se aplică la casti 
când espropriaţiunea se va cere de o Comună și în interesul ci co- 

_munal, și la casă de lucrări pentru deschiderea Sai îndreptarea dru-: 
“ murilor 'vecinale. 

*- La aceste casti, Consiliul - “cominal, pe puterea . _procesulut- 
verbal. arttat la Art. 6, va hotări p: eprietăţile ce vor fia se'cum- 
păra + și „epoca în -care -se..vor lua în posesiune 

Da i TITLUL n. SI 

“Despre csprapriajirnea și urmările ci în , privinta privile giur ilor. şi 
ie RI | „altor drepturi reale. _ o 

„Art, 13, + Espiopriațiunea pentru causă- de. utilitată publică se 
face numai prin hotărire judecătorâscă.. | 

Sub nică un cuvânt şi sub nică un titlu, Tribunalele” ordinare. 
nu vor;putea fi înlocuite “Brin. administrațiune sai prin. Tribunale” 
administrative, afară de casurile prevădute prin legi. 
Art 14, Tribunalele nu poti hotări espropriațiunea. de, „cât. 

1
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numai dupe ce utilitatea! Publică s'a constatat şi S'a daclarat dupe . formele prescrise în legea de faţă,  :... Da-ti "Art. 15: Disposiţiunile: Art 13 și 14 nu'vor avea aplicațiune; la slcătuirile de bună voie. | ie _ „Aceste alcătuiri se vor legalisa de Tribuna], | --* Când preţul va fi contestat de persâne a :treiă interesate, a- tuncă: estimaţiunea 'se face de juriii, conformii Titluluy V, Cap. II, Art, 16: Întâmplându-se ca măsura de espropriațiune să; aibă a se intiude asupra averilor Statului, ale așediimintelor publice. ale Consiliurilor districtuale și Consiliurilor comunale, ale nevirsnicilor, 

„ale intexdicţilor, ale absinților, asupra averilor dotale și: altele” ase-: menea, Tribunalul, ascultând pe Tepresentanţii acestor averi Și con- 
'clusiunile Ministerului Publici, va hotări asupra, espropriaţiunei. = - Tot de odată va regula şi măsurile de Conservațiune prescri- se de dreptul comuni în privința transacțiunilor de acest fel de averi. Art 17. În casul Articolului precedent, preţul nu se va, putea Statornici de cât prin formă juriului axttaţ la. Titlul V, Cap. II, = Art. 18 Dupe îndeplinirea, selor mat de Sus, autorităţile -în- drituite cu determinarea proprietăţilor de espropriat, suntii datâre ,, 

a 'Cere dobândirea prin alcătuiri de bună, voie, îti Art. 19 Dacă Încercarea de dobândire prin alcătuire“ de bună voie va remânea: fără, resultat, Primarul, ori Prefectul, trimite Pro- curorului Tribunalului, în a: câruia, juridicțiune suntu situate bunu- - rile, titlul ce autorisii esecutarea lucrărilor și decisiunea mencio- nată la Art 11. a Pa Art: 20.:Dupe tret dile, Procurorul Tribunalului, înfițoşând ac- tele doveditâre îndeplinire! formalităţilor prescrise la Titlul 1, Art, | 2 și Titlul al 11. va cere, şi Tribunalul, fără a chema pe părți, ca-" re însă tot d'auna:vor putea fi ascultate, va hotări espropriațiunnea pentru causă de. utilitate 'publcă a pământurilor - sai a edificiurilor . cuprinsă în decisiunea; autorităților arătată la Art 11 ŞI „Hotărirea espropriațiunei lipsesce pe proprietari de” dreptul „de Proprietate asupra fondului, lăsândul numai posesiunea pină la plata indemnităţii. e e: a a ea Dacă administraţiunea. n'a urmărit espropriarea în timpi de: şese luni, numerate de la decisiunea autorităţilor arătată Ja Art, N și. 12, ori care Proprietar lovit prin ea va putea reclama la Tribunal, Procurorul Tribunalului va comunica acâstă reclamațiune Pre- fectului ori Primarului şi acestia vor fi datori a trimite de îndată tâte actele în cestrune. “Tribunalul“va; hotări în trei gile. Prin acea hotărire se va numi “un Membru în funcțiune de - judecător, Director a] juriului prevădut la Titlul V, Cap, II. 5 "La casii de împedicare. legală, Preşedintele. Tribunalului va, orândui un alt judecător. în locu'i, dupe 0. simplă : petițiune a păr- il interesate, +. n i | Art. 21 La casti “cind proprietarii, cari Suntii 'a' se espropria, - învoescă Cesionarea fondului, însă nu se mulțumescii cu prețul 0- ferită, . ribunalul, prin încheere! va constata  invoirea Și va orândui
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pe Membrul, Director al juriului prețuitor, fără să mai fie trebuință 
de a da hotărirea de espropriaţiune: nici de a constata că s'aii în- 
deplinit formalităţile prescrise de 'Titlul 1, Art. 2 și Titlul 11. 

Art. 22. Hotărirea se publică și se afişeză în prescurtare prin 
comunele unde suntă,' situate: fondurile dupn modul arâtatla Art,:5. 
„„:.Pot de odată: se va publica și în. unul din. - jurnalele oficiale, 

Acestă prescurtare va cuprinde: numele ' proprietarilor, nati-.: 
vele şi dispositivul hotărirei, și se va notifica la domiciliul . ce ŞI 
vor fi ales proprietarii în plasa unde se află fondurile, printi”o de- 
clarație făcntă la Consiliul Comuner unde suntii fondurile; iar când 
alegerea domiciliului nu va, fi avut locii, notificarea prescurtărei se 
face în copie îndoită, una către Consiliul Comunei și alta către a-. 
rendașul, locatarul, îngrijitorul proprietății. mă 

Tote cele-lalte notificări preserise prin legea de față se vor 
face în forma sus însemnată, i n 
„+ Art. 23. Administraţiunea, ca să desfacă proprietățile de pri-: 
vilegiuri, ipotece sai alte drepturi ale unci a treia persâne, este 
datore a cere transcripțiune hotărireY. prin care se espropriază fon-. 
dul, în codicele respective ale Tribunalului unde suntii situate ace- 
ste fonduri. ec 

Art. 24. În cursă de 15 qile după împlinirea formalităţilor, 
prescrise la Art precedent indrituiții vor cere şi: Tribunalul va face 
înscrierea, privilegiurilor, ipotecelor sai altor drepturi. 

: Dacă indrituiţii nu vor fi cerut înscrierea. în termenul pres- 
srisii mai sus, atunci imobilul espropriat va fi liberat de ori ce pri-: 
vilegiii, ipotecă sai alte drepturi, fără. prejudiciul drepturilor. feme- 
ilor, nevârstaicilor şi. altor. interdiși asupra sumei de :'indemnisare; 
cuvenită proprietarului espropriat. NOI 

Creditorii carii: unu „vor fi îndeplinit fofmalitățile -prescrise mai. . 
sus, vor avea dreptul de reclamaţie în contra proprietarului espro-. 
priat, , 

Creditorii înscrişi nu vor avea, la nici un casă, facultatea de 
a propune preţul mai mare, dar-ei vor putea cere ca indemnisa- 
rea să se ficseze dupe Titlul V. , 

Art. 25. Acţiile: de revendicare de-protimisisii , și ori ce alte 
acţiuni reale, nu vor putea opri espropriarea nici împedica efectul 
ei. Dreptul reclamanților se va. transporta, asupra prețului, și imo- 
bilul va remânea scutiţ, o 7 ia 

„Art. 26. Regulele aşeţlate la Art. 22, 23 şi 24 suntit aplica- 
bile pentru casurile de alcătuire de bună roe între adimninistrațiuue 
Şi proprietari, «ie. a 

+ Neîmplinirea. formalităţilor “pentru 'a: desărcina imobilul de ipo-: tecă, privilegiuri, sai alte drepturi, nu împedică cursul espropriați-. 
unei, :însă; părţile interesate'și vor putea urmări drepturile lor, dupe: 
formele prescrise la Titlul V, Cap, IL... : pg 

i 

. „: .
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PLOI 

- „Despre vecursă, . 

î. Art. 27, Hotărirea Tribunalului declaratâre. de espropriațiune este fără oposiţiune, fără apel și supusă numail recursului Îu' casa- țiune pentru urimătârele Casu i e ii a). În competință. . : .. 
„+ D). Escesă. de putere și E €). Viţiuri de formă prin hotărire. . a a „ “Art. 28. Recursul în casațiune se.va depune la grefa Tribu-! nalului în termină de optii gile, numerate de la data notificărei ho= tărirei, conformit Art, 29, - IS Grefierul va fi dator a libera îndată adeverinţa înregistrată. | Art. 29. Tribunalul va împărtăşi recursul pină în optă (ile „proprietarului la domiciliul semnata Art. 22, saii Prefectului or pri- marelui dupe firea lucrărilor, cu. deșteptare că pină în trei deci dile“ să se înfățișeze la Curtea de Casaţiune însuși sah prin mandatar, . . 30. În termenii de 15 dile ale notificărei recursului, Tribuna: lul este dator a espedia recursul ca dosarul causci la Curtea de Casaţiune, 

Ne "Art. 31. În inaterit de espropriacțiune pentru causă. de -utili- tate publică, Curtea de Casaţiune judecă recursul ' dupe . împlinirea; a trei. dece dile, numărate din gioa dărei. recursului, fără a. chema pe părți... .:.... i a a a ii 32. Recursul nu se. pâte. face- de cât de părţile „drept - interesate, adică, sai de espropriat. saii de exproprietar, ii Creditorii și. cei Ialți. interesați nu poti face recursii. În ace: stă materie recursul în casaţiune se declară. de urgent. Curtea | va judeca şi in sesiune de vacanțe -... Ea a 

TITLUL Vi. 

„. Despre regularea indamnisăreă- 

CAPITOLUL 1. 
„ii Măsură progătităre, 

Art. 33. În dece dile de la data, notificăret hotărirer prescri- - se prin Art. 22, proprietarul fondului ce''se espropriază. este dator a-face cunoscut administrațiunei pers6nele'ce ai drepturi de. arendi, de chirii; de usufruct, de usii saii locuinţă, și pe -acelea cu. drepturi de șerbire, în putereă unui titlu dat 'de proprietar sai ln care el. a participat. La din contra, proprietarul va „Temânea singur r&s- pundător cu îndemnisare către acestia, , Cel alți interesaţi vor fi datori a se arăta la administrațiune
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întermenul de mai sus de 10 gile; la'din contra, el nu vor zbat fi 
ascultați la ficsarea indemnităţii. --: . e 

„Art. 34, Disposiţiunile legei de faţă atingătâre de proprietari 
şi de creditorii lor, se vor aplca.-la usufructuari. și -la - creditorii lor. 

Art.. 35. Administraţia notifică proprietarilor și tutulor inte- 
resanților carii ai fost declarați, saii care sai arătat în-termenul 
statornicit prin Art. 33, sumele ce oferâză drept indemnisare. * Ofer- 
tele se vor afişa conformii Art. 5 din legea de față; ele se vor face 
în deosebi pentru ca fie care interesat să cunâscă suma ce ise ofe- 
reză pentru privaţiunea dreptului săă. i 
—_* Art, 86: Pînă în gece dile dela notificarea prescrisă prin Art, 
33. proprietarii “şi cel lalți interesați vor fi datori să declare. în- 
scrisii primirea lor, saii, daca 'nu se mulțumescii cu ofertele ce ai. 
făcut, să arate snma.pretențiunei lor. -: . - * IRI 

Tăcerea p-oprietarilor sait a interesaţilor va, fi considerată ca 
o declarațiune de mulțumire cu preţul oferit de administraţiune: 

Art. 37. La casi'de  espropriațiune de averi de natura celor. 
copriuse la Art. 18, se va urma în conformitate: cu prescripțiunile 

Art. 38 Daca ofertele administraţiunei nu suntă: primite în 
termenul proscrisii de Art. 36, Administraţiunea va cere prin. Pro- . * 
curorul de la Tribunal: intervenirea juriului; Judecătorul Director 
al juriului va soroci' pe proprietari și pe: toți cel lalți interesaţi carii 
vor fi fost declarat sait carii se vor fi aretat pentru ase proceda 
Ia ficsarea sumelor 'de indemnisaţie dupe chipul ce se legiuesce la 
Cap. următor. - - UE 

Citaţiunea va coprinde sumele oferite și refusate, sâii' va arăta! 
casul prevădut la Art.37 de. mai sus. = ia 

CAPITOLUL 11. . 

„Despre juriul special însărcirat cu ficsarca indemnisafiunei, | 

Art. 39. În sesiunea anuală, Consiliul judeţianii va forma o 
listă permanentă de jurați, din contribuabilii domiciluați în orașul 
sali plasa unde urmeză a funcțiunea şi carii plătescii darea, fonciară 
cea mai mare, şi anume: | i Ea 

Pentru orașele Bucuresci, Iași, Craiova și Galaţi, de la 60-100, 
“pentru celelalte oraşe de' residențe de la 48-60, şi pentru plăși de 
la 36-48 persâne. a | i 

„Din aceştia se vor trage la sorții pînă la sesiunea, viitâre or- 
dinare a Consiliului judiciar. Membrul juriului care, la' trebuinţă, va 
fi însărcinat să ficseze indemnisarea cuvenită proprietarilor saii in- 
teresaţilor, pentru espropriațiunea hotărită din raţiunea, de utilitate 

„Art. 40 Urmând” trebuinţă de concursul juriului, 'Tribunalul 
județului va trage la sorţi dupe listele alcătuite în 'conformitatea 
Articolilor precedenţi pentru orașul” de reșidență sai plasa în care
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urm6ză a se face espropriațiunea, nouă. pers6ne care Yor forma, juriul și osebit trei juraţi suplimentari. DI PRI i pi Art, 41; Nu vor. putea face partea din juriu: i i Proprietarii, „arendașii pământurilor. şi chiriași edificiu- -Ce se espropriază e ai 2-a. Creditorii ipotecari. - IE A „8-a. Toţi. ceilalţi înteresați, declarați sai. carii, S'ar. fi arătat, pe. puterea Art. 33 şi 34... OO RR Nae „.::.. PersGnele ajunse în verstă de 60 ani vor. fi apărate,. daca vor cere, de funcțiunea de jurați. a i iai + „Art. 42. Judecătorul, Director al juriului, convâcă pe jurați și pe părţile interesate, însciințăndule în modul arztat la Art. 22, cel puțină cu șese qile înainte, şi ar&tondu-le locul. și dioa „Întrunirel, „Însciințarea către părțile. interesate va, cuprinde numele ju- -Taţilor, m Art, 43, „Tot juratul care fără; 

rilor 

„motivu legal lipsesce de la una din ședințe, saii se.refusă a lua parte, se va Supune a o amendă de la 100 pina la 500 le, | So E „Amenda se hotărasce: de judecătorul, Directorul al jurulut, EI statueză definitivi Și, asupra oposiţiunei ce ar face juratul ' con- damnaț, i e DR Ne ri i... Tot:el pronuneiă şi asupra casurilor” de împedecare propuse de. jurat, precum și asupra, escluderei sai incompatibilităţei ivite Sau. cunoscute în urma, chiar a operațiunei statornicite la Art. 40. „n Art 44. n locul juraților cari sati scosii de judecătorul: Di- rector, în” puterea Art, precedinte, vor intra Jurațiă . suplimentari dupe, rândul eşirei lor, la sorți. e ap „La casă când numărul acestora, ar fi neîndestulator,  judecă- torul Director va trage la sorții din lista alcătuiti, conformii Art. 39, pers6nele căte vor trebui spre înţregirea numerului de Jurați. Art. 45. Judecătorul Director va 'lua pe lingă sine pe Adju- torul sai Grefierul Tribunalului. Aceștia vor supune. causele de cer- cetat dupe rindul lor” și“ vor: dirige procesele lor' verbale. alg şe- dințelor, a te ea E Bă PE „i s ? “Înainte” de a se începe. cercetarea causei, atât, administrațiu- nea. cât şi partea adversă, ai dreptul de'a recusa fie-care un nu: m&riă „egal de jura, e Sa „Antemplându-se; ca partea adversă Să se. alcătuiască de mai mulți interesați, , acesti” din urmă “Sintii” datori a se înțelege îm- preună asupra 'recusărei acelor juraţi. DRE „a, Neput6ndu-se înțelege. se va hotări prin sorţi. cine ară să e- sercite, dreptul de recusare .-: Ia ia . „Art. 46. Jutiul se consideră constituit când noue juraţi suntii față. EL va putea delibera în numeri de șâpte. :. i "Art. 47. Constituindu-se juriul, “fie-care jurat depune în Şo- dința publică, cu. mâna pe cruce, urmetorul jurământ: . “ o Jură Că. voit îndeplini funcțiunile mele cu împarțialitate. <, pu Art, 48, „Dupe. depunerea jurământului, judecătorul Directoare
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--supune juraților tabloul. ofertelor și cererilor, planurile, fondurile ce se espropriază, precum şi dovedile aduse de părţi în sprijinul aces- i tor oferte şi cereri, -.. E tii mii =: Părţile sau împuterniciții lor vor presenta în Scurt observaţi- unile lor. 
TNI Să “Juriul pâte “asculta tâte: persânele. de la, care 'crede că s'ar - putea lumina.. EL pâte merge chiar a fața locului sati delega peu- „nul Sai mal mulți din inembrir Sel. “Discuţiunea, este” publică;. ea se pte continua și în altă şedinţă o > mo 'Art..49:: Dupe cercetarea, tutulor actelor, judecătorul Direc- “tore ridică ședința și jurațit se retragii singuri în camera. de chib- zuire sub preşedința celor mail în vârstă, i : "- Acolo, fără a, putea; eşi, hotărăscii: cătimea, indemnisărei cu majoritate de voturi. ' La casă de: desbinare a voturilor, glasul Pre- “Şedintelul e precumpănitor, îi. a di": La'casă de a eşi mai mult de două opiniuni, fără ase: face Tna- joritatea, absolută, atunci se va Convoca un nucă jurii, -:: annie + "Art: 50, .. Juriul. hotărasce indemnități deosebite: pentru fie-ca- “re raclamant, dupe titlul lu. i: DT ai tat Dacă este procesii sa pretențiune de ori. ce :fel ” asupra "Însuși fondului ce „se espropriază, juriul, fară:a se impedica de a- - c6sta,':hotărasce 'numaj: indemnisarea,. rămâină ca - reclumanții : să'şy “”urmărescă dreptul lor numai asupra prețului: de indemnisâre la in- „Stanța. competintă, îi i e pi Usuariul sati usufructuarul' este obligat “a: da. cauțiune: că, la “finele -usului sai usufructului, va: Testitui suma; ce înfățișeză! valOrea  immobilului espropriat.: i": Ic ai i, Art. 51. Juriul, la: nică un casii, nu :pâte hotari un preţii mat micii de cât cel oferit sai mal mare de cât cel ceruț, | . Dacă indemnisarea regulată: de juriii nu trece peste oferta aq- ministraţiei, părțile care vor fi refusat'o se Yar, condamna, la, plata cheltuielilor, -.”: i , Dacă indemnisarea este egală cu cererea părților, administra- ţia! va fi supusă: Ja: plata” cheltuelelgr. : IE DRE tza „mi ii Dacă indemnisarea. este” tot. de. odata: superidră :ofertet admi- 'nistrațiunei 'și inferi6ră':cererei -Părților,' cheltuelele “SE'vor 'compen- sa în modă a fi purtate de ciitze Părți şi “administraţiurie,:în pro- “porție cuoferta' sati 'cerereă lor'și cu decisiuneă juriului: +: DR i" Orice” individii “care va 'fi-cerut “indemnisațiunea' se vă;"con- damna la cheltueli, or care ar fi estimațiunea juriului, dacă. ni se Va fi conformat  disposiţiunilor Articolului .36.--- ti E Art, 59. Decisiunea juriului: subsemnată de" Membrii” carii dă concurat: la acesta, se: înmânâză de! către. Președintele juriului, :j- “decătorului -Directore- a] juriului “căre.. o! declară! esecutorie.!! - in, “EI statudză asupra -cheltuelilor!și pune: p6 “administraţiune “în stăpânirea . proprietăței, cu îndatorire a se conforma cu disposiţiu- -nile Art: 5$ și D9,iiizta ntuii Pa e i Bet 
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> iz Acest judecător tacsză, cheltuelile, a, căror tarifă , este ; deter- „.minată, printr'un; regulamenţ, . de .administrațiune; publică. ,., fa tu n tacsă nu va coprinde de cât actele făcute, în urma,:.0fertei -;administraţiune) ; cheltuiala..actelor anteridre; rămâne în tot: casul în sarcina administrațiunei, a up pina “pat ATt B8, . Hotărirea-juriului,. precun: și jurnalul esecutoriă al _:Magistratorelui Directore,. suntii:;supuze . numaţ Tecursului în  casa- „țiune. și numai pentru violarea. Art, 40, 41,:42,.45, aliniatul 2,3, și 4, Art. 46, 47, 48, 49, 50 ȘI BL ie pa cite un „+. iii Recursul se va :face, seva notifica, și judeca în termenile sta- - tornicite la Titlul IV. Termenul . de Tecursă se va număra din diua Pronunțărel julia ee ji 3. At. 54: Dacă.o, dicisiune a juriului se va. casa,., afacerea, se „Ya. trimite înaintea, unui, nou Juriă, ales în. acceaşi plasă... Cu tote acestea Curtea, de Casaţie va putea, dupe imprejurări, „Arimite apreciarea -indemnisărei: unul. juriă, alesii în una .din' plăşile învecinate, chiar şi, când ar aterna de; alt, district...» ta mm i Art, 55.;; În acâstă privință se va proceda .conformiă ; Art. 40; „juriul nu va putea lotări de cât asupra pricinilor. pentru: care -a „„fost convocat. . aa pai = -* EI nu.se xa putea despărţi, mai. nainte de.a otări ; tote -cau- „ele pentru care a fost; chiematu, și fără , voia judecătorului Directore. „i ut Art 56... Juriul este. obligat a continua :cercetarea, pricinilor Şi a nu se despărți, chiar de va fi sosit timpul prefacerei. listei -a- + „Muale. a .juraţilor. prevădută la Art, 39... Mee n, Art 57, Săvărşindu-se, lucrările juriului, se vor. depune,.de judecătorul Directore, la Tribunalul județului, originalele procese ver- :bale ale otăririlor, lui, și t6te actele. și dosarele relătive. ...:. 
. 
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îi re POD Fata RU IERI RI IRI Da ae tei Despre regulele dupe care urmeză a se ficsa despăgubirea.. .'. 

fi 

i Art. 58. Juriul Ya ficsa. în bani, pentru fondul: coprinsiă în o- „tărirea de .espropriațiune. a Tribunalulut.. cătimea, indemnităţei cu- | „venită proprietarului, dupe .valârea fondului pentru proprietari, : în „momentul espropriațiunei, .... ... i ti ” Juriul este judecătorul despre - sinceritatea titlurilor, și despre "efectul actelor care ar. fi:de natură“ a modifica :eraluarea “indemni- Sărel.. a tape iii Art. 59. Întemplându-se ca însuşi Administraţiunea să contes- ; tede proprietarului cspropriat dreptul la 0: indemnitațe, juriul totuşi -va ficsa cătimea -indemnităţei, așa ca şi când;i s'ar.cuveni. „ju, ” Judecătorul director însă Ya -regula 'ca. bani! indemnităței să „stea în deposit-.pină la terminarea. procesului. pe calea judecăţel sai întoclel. . . E NR Ia „Art.-60, Daca din eausă de utilitate publică urmeză a se cum- p&ra parțe din edificiuri, iar proprietari lor prin 0 declarațiune for-
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„_mală adresată judecătoului „director. în 36, ar cere cumpărarea în total, atunci acelea, se vor cumpăra în intregime, - e . A a Ra pa ati 
E Asemenea vor avâa proprietarii dreptul a, cere cumpărarea pă- mântului întregi, în. casii când priu „espropriațiune star, reduce par- 

termenul prevădut la Art. 

tea. rămasă Ja 0:a.patra: part, și "dacă, âcesţi parte va. fi--mar mie "că de: 10 aril, Și. proprietarul: DU 'va.postda, nick, un, altă Joc alături. Art, 61, “Dacă partea” de: imobilă ce remâne proprietarului, prin însuşi .esecutarea lucrărilor, urmedă, a „C&păta 9. sporire, imediată și “specială, atunci juriul, la evaluarea ; Cătimei, indemnităţii, va. ține în S6mă acestă sporire! pînă! la, compensațiune.....! II Mt “Art” 63. Nu se va da nici! 0, despăgubire „pentru, acele îmbu, nătăţiri, zidiă Și. construcțiuni, "despre 'care, după epoca înființărei lor și după alte împrejurări,. juriul va, dobândi convicțiunea că s'au 
„tiij 

făcut cu scopii' dc a spori: câtimea, îndemnisărcy e 4 . ia et) Da a ete 

    

      

  

apt e aa Pi gat E aa „e is a III „CAPITOLUL, 1Y,. atacau 

  

ai 3: Despre plata! îndeinnitățe. | i Da AP ai - îi , 
E DS i Art, 63; Îndemiisărilg regulate de juriii se VOE, achita, în imâ- na icelor în dreptii.i înaintea luătei n posesiune, Dacă” aceștia refusă, de a le, primi, „luarea în stăpânire.vaj avea, loci, după oferta, reală prin depiinerea' preciulut la casa de deposite şi consemrații. i Dacă este a se esecuta : Iecrări de' Statii sait de: districtu, o- :fertele reale se potii efectua, prin mijlocirea unul mandat, eul, cu suma de indemnisâre 'regulati. de; jurii; „acestii: mandat, emisi de către ordonatorul' competeritii,. se: va plăti la. casa. publică la care este indreptat a pan matii 1... “Nu se vor face 'oferte_ reale, “dacă vor esista. inscripţiuni „asu= 

+ r 

pra imobilului. espropriat sai, alte piedici asupra” versărei banilorii: în mâna celor in drepti. : În acestii câsă „va fi. îndestul că sumele; ce ' datorâdă administrațiunea să se consemnede, „spre. a. se impărți în urmă după regulele' dreptului comuni. ag ga a -* Art 64. Dacă în cursii de 6 luni de la otărirea de espropria- Te, administraţiunea nu cere de la. Tribunal ficsarea îndemnisaţiu- neă, atunci părțile sunt în drepti! a reclama. . Spre ficsarea' indemnităței, dacă. val6rea ei în timpii de trei luni se va depune la casa "de deposite și consemnațiuni, spre a se slobodi celor. în, drepti, dupe espirarca acestul termenii, părţile es- propriate vor putea cere dăbendi. relative-. conform codice! „civile... „1? Disposiţiunea, Drecedintă,; nu .se' va aplica la Vendările “făcute; de bună-voe, de şi din causă “de interes publicii. . Acestea rămână sub imperiul dreptului COM, 
RD o. air 4 “a 4 
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N Ia . pe “TITLUL vi „i 

| Disposițiuni diferite, a 

Art. '65; T6te contractele de vângări, chitănţi şi altele relati- 
ve la cumpârarea de fonduri se vor face prin. Tribunal ; copii lega- 
lisate după dinsele se vor trămite la, Administraţiunea” domenurilor saii la Consiliurile respective. DOD NE ă 'Tâte' cumpărările de imobile cu bani proveniţi din vânzarea 
fondurilor dotali, a minorilor etc., cu un cuvânt, tâte casurile unde Tribunalul va fi în drepti și va şi hotări chipul întrebuințărei in- 
demnitățel, aceste transacțiuni vor fi scutite de ori-ce tacse. relati- 
ve cerute de lege. e... a 
„= Art. 66. Dacă un proprietar va fi primitit ofertele administra- țiunei, suma, indemnisăre! va, trebui, dacă el 0 va cere Şi dacă n'a fost nic o contestare din partea, vre-unel a treia părţi în termenul prescris la Art. 36, a se vărsa la casa de deposite Și ca să se dea 
sait să se împarță celor în drepti după regulele dreptului comuni. 

Art. 67. Dacă pământurile cumpărate pentru lucrărlie de uti- 
litate pubiică. nu se vor. .mai întrebuința, spre acestii finit, atunci “fostii proprietari sai urmașii lor ' vor fi în dreptii a reclama îna- 
poerea lor, EEE 
Prețul lor se va 'hotări .prin alcătuirea. de. bunăvoc; la caşi 

«de neînțelegere prin juriu, după "formele mat susii 'arătate...; 
-- Nici odată 'însă juriul nu. va. fi în dreptii a .hotări un preţi mai mare de cât indemnitatea ''dată pentru acele pământuri. | 
„> Art. 68: Administrațiunea,: în, privirea pământurilor arătate la 

„Art precedent, . va trebui să' anunțe vânarea lor în forma, prescri- 
să la Art 5. În trei luni de la publicațiune, fostii proprietari ce “vor:voi a face ! întrebuințarea de . dreptul reservati prin Art. 67, 
“vor trebui să facă formal cunoscut intenţiunea 'lor, şi în o lună de la ficsarea pretenţiunei, vor fi datori de a. depune la. Tribunal, ba= ail după care 'administrațiunea "va, fi datâre a le slobodi actul. de reşcumptrare; la din contra; vor perde dreptul reservat prin Art. 67. 

| „TIPUL VI et 
ia a pi : - Alesuri, , scepționale. E să 

AIR “ A ge e ar, Te, ii „ : Sata Pa "Art. 69.'Urmând necesitate; de a ;5e lua în, stăpâhire de. ur- gență: pământuri fără clădiri, dar” supuse; espropriaţiunei, urgenţa se. Ya declara; special 'prin însuşi actul declarațor utilităţei publice, sai „Brin: ordonanță: Domnâscii: la casti de interes general. -.. 
„Art. 70 În acestă 'casii, după hotărârea “de espropriaţiune, se - 

Yor trimite la Tribunalul judeţului atât acestă hotărire cât şi acte- le relative şi suma oferită de administrațiune.  * 
Președintele “Tribunalului va împărtăşi acestea atât proprie- 

»
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tarului cât și ţiitorului fondului și '1 va: cita cu terzien cel puținie de trei.dile, . E ORE oa 
Art. 71. La termenul ficsat, indrituiţii asupra fondului 'sunti! datori a se înfățișa și a declara. suma, ce pr&tindii. - Neinfăţişindu- se, Tribunalul procededă în lipsă. ae | * Art. 72. 'Fribunalul ficsâdă la termenul aretat la art.:70, în. puterea dovedilor' înfățișate de administrațiune, sai cel mult în cinci : dile de la acel. termen,-. dupe o prealabilă cercetare la faţa locului prin un delegat al sei, cătimea îndemnităţei provisorie. .- - -:. 
Art. 73. Cătimea indemnităţer hotărită de Tribunal. se va pri- mi de dinsul, sinpreună cu o sumă corespundătăre la dobândi rela- tivă pe timpă de un anii. pe Art. 74: După depunerea indemnităței şi după o citaţiune a părților interesate cu. termen de 5 qile, Tribunalul otărasce pune- rea în stăpânire a administrațiunet. . DR Art. 75 Ambele otăriri ale Tribunalului, atât cea relativă la indemnitate. cât și cea relativă la punerea în stăpânire, nu vor fi Supuse nici oposiţiuni, nici apelului. - SE II Art..76. Dupe intrarea în posesiune a administraţiunei, se va, * păși, dupe cererea părților, la ficsarea definitivă a îndemnităţei, con-. formii Titlului V din presenta Lege, 

Art. 77. Dacă cătimea indemnităţel, ce se va otări, va, fimat! mare de cât cea statornicită de Tribunal; atunci diferința, se va, de- pune de Administraţiune în' depositul Tribunalului, în cinci-spre- dece gile de la însciinţarea ce "va face 'Tribunalul. 
Art. 78. Formalităţile” prescrise prin. Titlul I şi al II din a- cestă lege, nu suntii aplicabile la lucrările militare. 
Pentru aceste lucrări o' Ordonanţă Domnâscă va determina pă- mânturile care suntii supuse la espropriare. “ 

„Art. 79. Drumurile mart astădi esistente, afară de raza ora- şului, trebue să aibă -o lărgime de 26 metre, i Ele constitue o şerbire asupra fondurilor unde se află. | Facemii cunoscut și ordonămii ca cele de față,. învestite'cu si = giliulii Statului și trecute în Monitorul Oficial, să fie adresate Cur- ților, Tribunalilor și tutulor autorităților administrative, ca să le înscrie în registrele lor, să le observe. şi să facă a le observa, și Ministrul Nostru Secretar de Statii la Departamentul Justiţiei, Cul- telor şi Instrucţiunei Publice, este însărcinat cu privigherea publi- cărei lor. ! | 
Dat în Bucuresci, la 17 Octomvrie 1864, i 

ae o ALECSANDRU IOAN, . - (L. 8.) e : A De Lu Ministru Secretară de Statii Ja .: „1 + 2 Ministru Secretari de Stată la! Departamentul de Interne, Aggricul- „inu Departamentul Justiţiei, Cultelor şi tură și Lucrări Publice. ;. sa Instrueţiunei Publice, e - ogăluiceanu. ! ei . „N. Crețulescu, NO 188, i
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„sir, i. ALEOSANDRU IOAN 1, | tt po fag e ua PR ' mt, si LED 

» Domni. Principa-" 

sii 

ațională 
  

Cu mila lui Dumnegeii și. voința n telorii-Unite- Române; a a a Îi 
-ilin La toţt:de faţă și viitorii sănătate i mt Aaaa i 

Asupra raportului Ministruluy- Nostru Secretari de.Stată la : 
Departamentul Justiţier,: Cultelor | și Instrucțiunei - Publice, subi . 
No.:50,937.: ! aa tă ti ra -, Ea o ai _, pi 

- e Avendii” în. vedere: Jurnalul incheiati: de: Consiliul Nostru de : 
Ministrii, în ședința din +19 Octombre curentii; PRR Să 
i Ami. decretatii, și, decretă i SN 
ni rii li Regulamentul: pentru Bibliotecele din România, se sanc..”: 

ționeză întoemaţ. 
pp E si pp 

Art. 2. Şi cel din urină. Ministra Nostru Secretar: de Statii la |. 
Departamentul” Justiţiei, Culteloră: Și Iustrucțiuney Publice, este în- * 

   

Sărcinatii cu esecutarea acestui Decretii, -. N a 
n: Dat în Bucureșei,. Ie :23"'Octomvrie 1864. - a Da 
it ate ALECSANDRU IOAN. a N 

pe pi: „iti îi 
Ministru Secretar do Stată Ja Departamentul . i Juștiţici, Culte!or și Ivstruețiunei Pablice, EREI : ” PA Creţulescu, : i: Me Aa ae fute 

; pa 
ai : ARI Dai A IRA 

pa “No. :1450;.. ; pp Ne 

i) 

  

d .. pt a. 

  

da o. 

„REGULAMENT         
  

  

  

o ..t : 
Ur ae e ' : E POI POI PIE IE “Pentru biblioticele publice. - E Lui - Pa E : MI Pi Cute -, RE Pa , CAPITOLUL pe! - A Pr, i Et “i     Sa "De bibliotecă,  * i Pal m Oc gi tii N Nae 

i taf îx i ar, IRENE l. 

Art. I Suntă trei categorii de biblioteci Şi anume: Ea 

   
   

a). Biblioteci: didactice speciale, N y b). Biblioteci 'comunale, mi î Ă €):' Biblioteci publice. Centrali i: de eri Pe mr N SN LII II a Poti cae | „f ee m ERE C Ri SED f e eteeaci IL îl Biulioteci didiactiea speciali, [ 
Art. 2. Pe lingă! fie-care “Sc6lf secundară Şi primară va fi câte 

0 mică colecțiune de cărți didactice pentru trebuința scolarilor sir. 
mani, carii nai mijl6ce d'a'și procura cărțile de scoli. -, 

în: Art.» 3.: Bibliotecile didactice Specială Siaii subit” privigerea ȘI 
- respunderea, Directorelur Sail Institutorului Superiorii al-sedlei, 

„__ Art:'4. Pontru înavuțirea biblioticilor didactice, ;Ministerul Jus- 
tiției, Cultelor şi Instrucțiune! Publice prevede un anume paragrafii. 
de bani în budgetuli anuale al Biblioteciloriă,



- Biblioteci comunale." | 

Art, 5. Vor fi învitate Consiliile comunale urbane şi treptată 
şi cele rurale, de a înființa mici biblioteci publice Poporane.:  - 

Art. 6. Pe-lingă aceste biblioteci comunale se vor aduna tote: objectele: antice ce sar afla în” judeţii, “precum :medalie, monede,. si- 
gilii vechi, oseminte antideluviane, ast-feli ca "cu: incetul să se'pâtă 
forma mici mnusee de curiosități și antichităţi: hi 

Art. 7. Ministerul Justiţiei, Cultelorii şi Instricţiunei Publice 
ya veni în ajutorul bibliotecilorii comunală din Galaţi, Brăila, * Cra- 
iova, Dărladi, Botoşaat, Ploești, Bugeii, Ismail și Rămnicul- Vâlcii, prin Subvențiuni prevădute anuale prin budectulii scâlelorii la Cap. 
Bibliotecilorit. tza 

„Art. 8. Bibliotecile comunale staii sub prevegherea și contro- 
lulii Ministerului Justiției, Cultelor și Instrucțiunei publice, şi prin 
delegaţiune, sub privigherea Revisorelui scolasticii. a 

Art. 9. Cumpărările de cărți pentru bibliotecile comunale se 
facii de: a' dreptul 'de comune, dar numai după catalogul cărțilori 
de cumpăratii s'a aprobat 'de. Ministerul Justiţiei, Cultelorii şi. Ins- trucțiunei Publice, sâii “delegatului stă, Bibliotecarulă - biblioteeei 
centrale, Cr , îi Na îi i : - i r ! Co . - . ai îi 

pi su Biblioticile, Centrale, „e 
Ant. 10. Sunti în România de o camdată două bibliotici cen-' trali şi anume:-una la: Bucuresci și -alta la Mşi| 
Biblioticile centrali coprindi toti felulă de - cărți și în tote! 

limbele. Asemenea: cărți, litografii, gravure, manuscripte, autografe, 
sigili!, medalii și monede antice. RI 

Art. 11. Biblioticele centrali primescii depositele de cărți 'şi 
diare etc. ete. datorite, de 'autori şi” editori, după legea, Presei. 

„Art. 12; Bibliotecile centrali imparti pe' la bibliotecele didac- 
tice și comunali cărțile etc., din care, păstrezii mai multu de două 
esemplare. E AN RI ai “Art. 183. Biblioticele centrali 'se' Înavuțescii anuale: 

a): Cu darmi de la particulaii. i i _ 
b). Cu cărți, ete. cumpărate pe conta Budgetului Statului. * 
c). Cu operile depuse de editori și. autori dupe legea Presei. “ 
d). Cu preschimbare de opere din care are mai multe esemplare: 

de opere nuot, de pe la alte: biblioteci din! ţâră sati afară din țsră, 

ag 

i 
- „i 

CAPITOLUL 1, | 

Despre: personalul dibliotecri, 

„Art. 14, Fie-ca:c Bibliotecă comunală  saii centrală are, dupe. 
importanța ei: -: E aicea tii 

1



—.798 :—. 

3). Unii bibliotecar, | 
). Uni Sub-bibliotecară. €). Custodi. 

d). Servitori,. .. Me Sai Po Numai, personalul bibliotecilorii centraty se plătesce de către.. 
Ministerul Justiției, Cultelor și Iustrucţiunei Publice... „_. Art. 15. Pe lingă fie-care bibliotecă centrală se institue uni... 
Coinitetii special cumpus din: ie : a , 

a). Rectorele Universităţej, | b) Decanii facultăților. c). Revisorele Scolastică, d). Bibliotecaruli ca Secretari. 

CAPITOLUL 111. 

„De atribute, N i - EI N Art. 16. Atributele Bibliotecarilor suntă: Se a). Păstrarea pe respunderea lor a tâte cărţile şi destrea biblio tecei, . b).: Formarea şi ținerea catal6gelor și. inventarelor bibliotecii... .;, c). Inscrierea în inventare și catal6ge ..a .cărţiloră și  obiectelorii . . 
ce se primescii în bibliotece, 

. i Corespodenţa cu Ministeriulă şi cu autorii, editorii și redac- torii din: ţ6ră, pentru toti ce se atinge de bibliotecă, e). Coresnondenţă de preschimbare de 'cârți, ete. cu bibliotecele din țCră -și afară din țeră SO Pentru preschimbare se cere totuşi aprobarea prealabilă a Co-. 
mitetului bibliotecer... E E e î). Privegherea asupra impiegaţilor “Subalterni aj bibliotecej. ii Î). Urmărirea cu cea mai mare stăruință a inavuţirei bibliotecer - cu: documente antice, cărţi. ete. relative “la istoria patriei, Art. 17. Atributele Sub-bibliotecarului Sună: a 

a). Eli va fi Negreşiti presentii în. bibliotecă de câte ori: este deschisă publicului. SI OO EI a : 
b). El dă Și primesce de la lectori cărțile i c). Eli este Secretarul cancelariei biblioticel. | Ca atare el ține registre de corespundență şi speduesce: lucrările întocmai dupe re-. . 

soluțiunile Bibliotecarului. -. a Ia | -d). Numai Sub-bibliotecarul, în lipsa Bibliotecarului pote arăta şi . încredința, Spre cercetarea lectorilor, manuscripte, medalii, monede etc, „Art. 18. Atributele custodiloră sunt: - Aa a). De a dispulbera cărțile sub privegherea Sub-bibliotecarului. De a aduce și reaședa, după indicările Sub-bibliotecarului, cărțile întrebuite de lectori. - i , c) De a priveghia pe rândii, ca la eşirea din sală să nu se ia Cărți Saii alte obiecte de vre unii lectori. ”* | “ | Art. 19, Servitorii sunti Puşi la ordinulă Bibliotecarului și a Sub-bibliotecarulut, pentru întreținerea, salelorii în stare curată, i- : 
- *
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luminate și încăldite la. timpi, şi pentru purtarea corespondenței bibliotecei. i Sa De „Art. 20. Atributele Comitetului special sunt: | a). Alegerea, și propunerea; la .Ministeriti a cărților ce se cum- pără pe fie-care anii, dia banii prevăduți prin budgeti.. „b). Aprobarea :schimburilor după propunerile Bibliotecarului: €). Primirea donaţiuniloriă de cărți şi obiecte preţi6se de la par-. ticulari. IE SN aa i d). Privigherea și controlarea înscrierii în cataloge și inventarea obiectelori ce intră în bibliotecă. A a Nr e). Priveghierea asupra bibliotecei. centrale și a bibliotecelor co- munale și didactice. Da a f). Determinarea cărţilor cari nu se poti da spre “lectură de că- . tre Bibliotecar, fără +peciala autorisare' a; Comitetului, precum sunt; cărțile nemorali, stampe indecente -ete. : pi 8). Stăruință de t6tă gioa pentru inavuţirea bibliotecelor centra- .; 

' 

le, şi înmulțirea bibliotecelor comunali poporane. . :.....-. i Art, 21. In fie-care an la cele ântâiă ile ale lunei lui Noem- bre, Comitetul bibliotecei va face raport Ministeriulut Justiţiei, Cul- telor şi Instrucţiunei Publice” despre starea bibliotecei central! şi a celor comunali. . .. 

CAPITOLE 1... ARE 

„- Despre catalâge, inventare, registre. - _ 

Art. 22, Bibliotecele „centrali se împartii de o cam dată în sec- | țiunile următâre: . ae | d 8). Secţiunea cărţilor, E ae b).. . —:: -manuseriselor, | eu 0), —  stampelor, aaa a a d). —, numismatică. aa A "€). ,. —: varietăţilor, ' Art. 23. Pentru. fie-care secțiune va fi un catalogii şi inven: . tariii speciale formate dupe regulile moderne de inorinduire- a, bi- bliotecelor și museelor, : - .* SRI 
Art. 24. Veri-ce inventar Sail” catalogii al unci bibliotece pu- ;, blice se va face în doue esemplare, din care unul -va, sta la, Minis. teriul. Justiţiei, Cultelor si Instrucțiunei publice.  -.. . Art. 25, Sporurile de cărți, etc. de pe la bibliotecele centrale se vor publica, pe fie-care anii în anuarul Ministeriului Justiţiei, Cul- telor și Instrucţiunei publice: Lo Art, 26. Copil sai „esempliare separate, de catalogul biblotecei se vor trămite pe la principalile biblioteci din; Europa, pentru apu- -, tea a se negocia 'schimburile de cărți. II | Art. 27. Pentru veri-ce carte saii object ce se inserie în „ca- : "talOge saii inventariii, se va însemra, în dreptul lut originile şi is- -. toricul :intrărei acelei cărți.sai object. : E 

1



= 730 
iii: Asemeneaobservără sevor fuce:și: pentru cărțile preschimbatei:! sau eşite din biblioteci pentru vre o altă bibliotecă. ie - Observările de :asemenea- uatură 'se facii-de:a. pururea îi ace- lași „termini Și în: ambele catal6ge: sati! inventarii.r 1: mii a Ant, 28... De; către. Comitetul. speciale al: bibliotecer: sei “ţine re-. gistrul 'de. aur ial. bibliotecel:::: In acest registru se- inscrii. toți acei „carii donezii 'bibliotecei: un: fond :de: Cărți: sai !objecte: preci6se , an- tice etc. de o valOre minimum de dece galbeni. - A a "irârt; 29. In: sală: de“lectură:a bibliotecei sei ya: espune:un ta-  bloii de toţi donatorii bibliotecet dupe registrul. de ue se "ti Art.:30.i Dănuitorii de: cărți. și :objecte:de: o: valre 'mai “mare 

spre 

de cât 200 galbeni, vor fi considerați şi înscriși în lista fondatori-.. lor. bibliotecei..:! :... 
“Art: 31. Pentru idănuirile“ de cărți și Objecte“de -o val6re “mar .- 9 mică de cât dece galbenă, se esprimă' mulțumire: înscristi: de la: Qo-: 

5 

mitetul  bibliotecei. și::se înscrie: numele: dănuitorului în anuarul -Mi- | 
r 

PD 
- 

„za 
Îi sa 

tie 

nisterului Justiției, Cultelor și Instrucţiuner "publice: Ea int 
Di 4 

   
pi     i 

Le 

  

"CAPITOLUL y,- i a ftp iii is E 

Despre sala de lectură și de lectori, .ii cun: 

  

  

Art. 32.-Pe lingă fie-care bibliotecă centrală va fi câte una - Sau mai multe salOne de lectură. | Ma Art. 33. Veri-cine este priimit în:sala de. lectură la orele o- tărite mai jos, | a "Art, :34 Este oprită: intrarea în “sală: i i: 
ee e 

a). Pentru individii carii o dată ai fost prinși: indosind' cărți:: sau objecte de ale bibliotecei, ine, „ . b). Pentru individii în stare de necurățenie vădută și ast-feliă ca să incomodeze pe cel-i-alți lectori -:" tii iu 0). Pentru individii în stare de esaltare -și beţie; —- ii Art. 35. Intrarea în salele manuscriselor și stampelor este per- misă: numai. cu :speciala învoire: a Comitetului. bibliotecer..: DE - Art. 36.:Intrarea în' salele de! numismatică și 'rarități este to- 
dela orele 11.. 3 după amiadă-gi.:. E 

" iiArt.:37.: Orele: de lectură în sâlă.vor. îi; 

lerată numai Duminicile şi Serbătorele, în. dilele de timpă neploios, 

a) In lunele de Ja. Octombre: la: Martie, “dimineţa: de la 10 ore - —"3'0re, sâra dela 7.ore — 10 ore. : : ”: b).: In lunile de la Martie la'Octombre, diniinsța "de la-9 ore : 
Pa 4 

— 2 ore, sera de la 6 ore — 9 ore. 
i Art. 38.“In: dilele- de: serbători, și Duminici,:! biblioteca este 

CI Dia IN ae Dea ie 
deschisă numai în orele :de: sâra. Art. 39. Doue luni pe ană, Iulie și August și câte dece dile . „Ia -Crăciunii și ' Pascl, “biblioteca va fi închisă: publicului, urmând în acel -timpă :a se' face despulberarea Și revisiunea' generale. | Art. 40, La intrarea în sala:'de lectură, se: vor încredința spre” .
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păstrare, servitorelui.- carele va. stă: pentru acâsta. la ușă, bâstânele mantalele, cortelurile, galoșii şi tâte cărțile personale. ii n esa -:: « Art. 41. Individele. care ar: voi a: intra în bibliotecă cu cărți ale sale va cere mai ânttiiiautorisarea” Sub-bibliotecarulul, 'care, în: învoirea înscrisă c6.va. da, va 'areta ce a: nume cărți 'are cu isina”i lectorele, şi la cșire nu va fi liber a avea pe lingă sine alte cărți de cât acelea care ai fost autorisate de a le avea la intrare. Art. 42. Dupe ce cine-va a intrati în sala de lectură, scrie în tăcere pe o foiţă de hârtie ce capetă 'de la custodele de' la ușă, titlul cărții ce voesce a ceti, indicândii. bine autorele şi ediţiunea. Asemenea foiţă o depune la biuroul Sub-bibliotecarului, care. dă de 'ndată ordine custodelui de a aduce opera cerută. ” După cetire, fie-care aduce pe biuroul Sub-biblioteearului căr= țile şi reprimesce foița îndărăt, - e - La eșirea: din sala de lectură, custodele de la ușă cere de la fie-care lectore foița mai sus arătată, cu timbrul bibliotecei de re- primirea cărților. - 
Art 43. Nu se daii de odată unul lectore mai mult de patru „volumine : | 
Art. 44. Nu este permis, a atinge vre-o carte. prin dulapuri, sub pedepsă, la recidivă, de espulsiune din sală. 
Ant. 45. Nu este permis de a se preumbla prin sala de lec- tură, de a face vuctii, de a vorbi sai ceti cu voce tare. In salele de lectură trebue să domnâscă de pururea cea mai perfectă linis- ce. Contravenţiunile la acesta, se pedepsescii cu imediata espul- siune. | 
Art. 46. Este oprită fumarea şi măncarea în sala de lectură sub pedepsă de espulsiune. " _ , 
Art. 47. Este oprit, de a face semne prin cărțile ce se dai de lectură, de a se 'ndoi filele, ori a le murdâri în veri-ce modit Con- travenţiunile se pedepsescii cu împlinirea costului întregului opil. dăunatii, și la recidiva cu ne mai primirea în sala de lectură. Art 48. Cu o jumătate oră înaintea închiderei salei de. lec- tură, Sub-bibliotecarul va 'da semnal prin clopoțelii, ca să aibă lec- torii timpul de a readuce cărțile la biuroă.. 
Art. 49. După sunarea clopoțelului pentru închiderea salei de lectură, niminea nu mai pote remâne în sală, avend Sub-biblioteca- rul a se ocupa cu reaşegdarea imediată pe la locul lor acărților de- plasate în favârea lectorilor, : Art. 50, Niei-o carte şi nici-un object al bibliotecei sub nic- un cuvânt nu se va da afară din sala de lectură fără, de speciala autorisare a Comitetului bibliotecet. 
Art. 51. Nu pâte da Comitetul asemenea autorisare de cât pentru doue volumine: de o dată, şi numai în favorea: a). Donatorilor bibliotecel trecuți în .cartea de aur. | b). In favârea profesorilor publici.: 

-€). In favorea acelor ce-și vor depune mai de 'nainte preciul operei împrumutate, o
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„+ NB. Sub nici-un cuvânt cărţile împ peste o lună de dile: 

„e + Art 52, In salele de lectură şi la întraroa el se va espune ti 
părit întregi Capitolul V-lea din acest Regulament. spre. cunoșcința. lectorilor şi conformarea întocmai e 

. 

rumutate nu vor sta afară 

u cele prescrise. -! . 
AX, Crețulescu, 

17. 
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MINISTERULU FINANȚERULU, 

ALECSANDRU 10AN 1, 
Cu mila lut Dumnegeii şi voința naţională, Domni Principa- telorii-Unite-Române; 
La toți de faţă şi viitori sănătate: 
Asupra raportului, Ministrului Nostru Secretari, de ; Statii la Departamentul Financelorii, sub No. 27501, August 27, 
Având în vedere. avisul dat de Consiliul Nostru de Stati; Pe puterea Statutului promulgat la 2 Iulie; . 
Am decretatii și decretămii, promulgatii și promulgămii: Ant. I. Pensionarii chemați la funcțiuni publice, ai facultatea “de a opta între pensiuni și onorariul postului lor. Art. Il. Dupe ce vor înceta de a fi funcționari, e! vor intra de îndată şi de dreptii între pensionari, cu rangul și pensiunea ce aii fost avut mat 'nainte, | 

1
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disposiţiile contrarii acestui decretii, sunt şi 
» Ministrul Nostru Secretar de Stati. este însărcinat cu aducerea la înde- 

Art. III. Tâte 
remânii abrogate. - 5 Art. IV. Şi cel din urmă la. Departamentul de Finance, plinire a' Decretuluţ de faţă. 

„Dat în Bucuresci, la 3 Septemvrie 1864, 
| o ALECSANDRU IOAN. "Ministru Secretară de | Stată la Departamea. : - "tul de Finance, : | - L. Steege, 

No. 1144; 
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