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DARE DE SEAMĂ SUMARA 

- ADNMINISTRAȚȚIUNT COMUNALE 
Pe timpul 

de. la 1 Ianuarie „până la 30 Septembre 1895. 

| Presentată Gonsiilului Comunal i n ședința din 7 Octombre 1895 

| Imprâună cu situația financiară incheiata pe diua 
de: '30 Scptembre, me cred dator să vă înfățișed 
o sumară dare de semă asupra. mersului adminis- 
traţiunei comunale pe anul 1895 până în Ciua. 

„de. astăzi,. 3 i e 
Rare: ori, o. campanie de Tucrâră a fost mai 

spornică de cât aceia din anul acesta. Intr'un in- 
terval” fârte sctirt, am ealisat în - tr radevir nu- 
merse lucrări, | e 
„Dorinţa: ! exprimată pentru prima. Gră în 1830 

Și încă nerealisată. până acum un an, acea. a măr- 
ginirei Bucuresciului, în scopul de.a se împedica 
întinderea lui “maj departe, s'a: împlinit. - azi prin Votarea unei legi în. acest. sens.. ..
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O dată acest cadru stabilit, am început întoc- | 
mirea înăuntru lui a planului general al Bucu- 
reștilor la care să lucreză deja de astă primăvară 
cu o activitate neîntreruptă. A 
„. Aceste două opere de căpetenie, Sunt basele 
temeinice ale desvoltărei viitre a Capitalei. 

N'am crezut însă că trebue să. așteptăm ca 
planul general să. fie definitiv întocmit pentru a 
săverşi unele lucrări mari de viabilitate a căror 
necesitate era. de acum învederată. 

- Aşa, am deschis o cale de comunicaţie de prima 
necesitate prin . facerea Bulevardului “Municipal, 
care 'pornind din centrul orașului ȘI anume de 
la Hale, străbate tot Bucurecsiul pe o distanță de 
duoi kilometri până aprâpe, de bariera Rahovei. 

-. Am  proectat prelungirea „acestui bulevard şi 
în cea altă direcţie până în Calea Călăraşilor, care 
prin o fericită împrejurare 'se. înfățișeză ca o pre- 
lungire! a. acestui bulevard. în linie dreptă. 
"Acestă -din urmă lucrare -va fi eftină și ușor de | 

„îndeplinit. Deja an săvârșit :unele din exproprieri. 
pe acest traseii și ast-fel în vara vitidre o singură 
arteră va. străbate Bucuresciul pe. totă lărgimea 

„ Sa“pornind de la Bariera Călăraşilor şi ajungând 
la acea :a Rahova. SR a 
Am executat “Bulevardul, Colțea de la „Sosea 

până în strada Romană și am făcut humergse 
î exproprieri .de la strada Romană până în strada 

„-
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pânia viitâre, . . -.: mi 
“ Un:rend imens de 124: metri diametru, îm- 
preună Bulevardul cu : Calea. Victoriei și o piață 

„“aprâpe tot atât::de mare, de 1 17 metri diametru, 
se execută la înipreuniarea Bulevardului Colei cu 
stradele':Roinană,--Conieta, Primăverei. | 
” Exproprierile supuse, tâte iaprobărei D-v6stre, 
ai: fost făcute':cu'o regulă care nu în tot-d'auna 
a domnit în trecut și 'cu,o' prevedere care face 

| cinste consiliului: comunal. In adevăr, tâte expro- 
pricrile făcute prin bună. înțelegere se cifreză cu 40 şi 
Soo inăreftin de'cât:de spăgubirile fixate de Juraţi: 
ăi Am: întocmit dou& albumuri; unul pentru Bu- 
levardul: Colțea 'și altul pentru''Bulevardul Muni- 
cipal, în care':se-:află. desenul: fiecărei. parcele ex- 
propriată, întinderea deteren: ce răniâne-! proprie- 
tatea : comihei 'spre = Vendare, ' numărul “dosarului 
unde se află titlurile: de proprietate, :preţul la care 
revine: fie:care'metru pătrat, “menţiunea! dacă'expro- priereă s'a făcut: prin bună: înțelegere sâă prin: jur ați. 
„Acestă Bună. regulă; face -contrast': de: sigur cu procedeul întrebuințăt  odiniără la Primărie pentru 
capalisarea' Dâmboviţei când-5 anchetă ':parlăemn- fară n'a putut descoperi la -: Municipalitate . altâ s .. a: i Ape i .. ve. vea - cunțe.'de cât: că mai multe “imiliâne-s'au cheltuit 

Clemenţei, pârte ce remâne:a se desăvârși în cam- 

Ş a 5 Aa bou, fSte : exproprierile::în: blocării i ut 
pre':o “mai complectă:: lăniurire,- yă pot:spune, ! 

4
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D-lor. Consilieri, că Bulevardul Colţei de la.Sosea 
până în Strada Romană'.a costat! ca: despăgubiri 
_4229,075,.lei 10 bani în:câre Comuna -a r&mas 
acum proprietară în acest .traseti pe 33,282 metri 
pătrați teren, care calculați a 6o lei metrul pătrat 

„„represintă :2. milione lei.: ! îi: Ia 
+. Pentru facerea Bulevardului. Municipal; Comuna 
a plătit 1,067,781.lei. despăgubiri, a rămas pro- 
prictară. pe 8493 metri pătraţi teren'care; calculați - â 30 lei metrul pătrat represintă 317,490 lei din 
care '630;-metri lingă .hale sunt preţuiți. a .120'lei 
metrul, pătrat. ni i pi 
„Prin. urmare; trei kilometri de: Bulevard cu trej 

piețe. imense : (dou&. pe „Bulevardul Colţei: şi-una 
pe-cel Municipal) Yor.fi costat 5,296,816 din care 
urmeză., să , scădem .:2,311 ;490.. ei. Val6rea :tere- 
nurilor.;. devenite. proprietatea,: Comunei; ceea. ce 
face p,cheltuială:netă de 2,985,226,..; +. „Bulevardul Independenţei, se prelungesce pe.o diștapţă de, mal bine de un kilometru de la Cheul 
Dâmboviței până, Ja „Cotroceni,*). Exproprierile 

Li 

*) Trebue să se maireducă din sumele de mai sus banii de care a beneficiat comună prin 'vendarea' materialelor a imobilelor expropriate “și: dărâmate. | a a î- 4 imobile'*de pe = Bulevardul-'Colţei 'și 3:aoi: pe Bulevardul - Municipal se, află : înaintea ijuriuluj, și : dar le-am; socotit după evaluaţia ; comisiunei, | de -, ingineri, ai Primăriei. „Asemenea. sunt și două exproprieri pendintă la Corisiliă „pentru Bulevardul Colțea. pe cazi 'le-ăm prețiii:după preţul că prin petiție cerut proprietarii: -: iii; titi gi ru isa ta 

ne-ai 
pe
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sunt făcute,. și s'a efectuat un canal colector care Singur costă 180,000 el și care merge de la Cotroceni :până.la Chei, şi de a lungul acestui chei până la canalul colector de la Schitu MA- . gurenu. .- 

Pavagiul acestui Bulevard a fost puțin întârziat din: causa lucrărilor . de 'canalisare și drenare a acestei părți insalubre a Orașului. 
“Totuşi, lucrarea este contractată și se va începe în tOmna acesta, o 

„Pe lingă aceste lucrări de înfrumusețare şi însă- nătoșşire, trebue să adaog transformarea Filaretului în parc, și facerea grădinei - Sărindar pe locul vechei biserici, Acolo, pe locul fostului altar se va aşeda un monument deja” comandat și care a tre- buit să aibă-un! caracter religios şi să amintescă pe întemeiătorul Sărindarului, marele Domn Matei | Basarab, Lărgind încă aceste idei, am hotărât Să se execute și Câte-va grupuri anexe care vor înfățișa la un loc cu. monumentul lui Matei Basarab tată Renascerea română - din“ secolul al 7-lea... 
|



mică, Nici o dată întrun singur an, nu Sau făcut mai numerâse canale de scurgere. | „Dacă acestă campanie de muncă, a putut să „Re atât de roditâre, acesta se dat6resce și faptului că acum avem întocmit planul” general de cana- lisare care a cerut un an de muncă încordată, dar „care asigură desvoltarea în perfecte condițiuni a rețelei nâstre de eguuri. - | 
Întro anexă, veţi găsi descrierea acestui plan și însemnarea tuturor lucrărilor de canalisare exe- cutate în campania presentă (Și aceia a anulu trecut, - a i 
Trebue să adaog aci, că până la sfirşitul cam= paniei, 50 de reservorii de spălare. (reservoirs de | -chasse) vor fi făcute în diferite: puncte ale Ca- pitalei. e e EI „Aceste reservorii care se umple de mai multe ori pe di cu apă din „conducte, se răstârniă au. „tomatic,' spălând canalele cu “un puternic coren de apă. o E ia „Cestiunea apei a eșit din faza teoretică, și 'luc- rările ce am săverşit ne garanteză posibilitatea de a îndestula Bucuresciul cu ape suterane absolut sterile, din punctul de vedere bacteriologic şi fe- rind Capitala de temerile ce a resimțit altă-dată, - ori când era amenințată de vre-o epidemie. 

Până în tâmna viitâre, .apele vor putea fi dis= tribuite în orâș. „Alaturez la” acestă dare de semă, 

>



un. memorii: detaliat. în:care: veți. găsi tote lă- 

muririle în privinţa. acestej importante cestiuni. 

„Tot în ordinul” lucrărilor: de însănătoșire, trebue 

să pun: și: lucrările: de- pavagiii: mt 

„lată lista“ complectă: a a''stradelor - pavate” Sail 

reparate “în - vara::acesta. : i ae 

„ Putem! adăoga cu mândrie: că nici o dată nu S'ail 

facut într'un singur an mai multe lucrări de pavagii. 
. - . . DD ti 
„d EI ae 

ii Stredele pavate “din .noă a î 

“Bulevardul Maia (din 'Bibescu-Vodă i în strada 
Emanicipată), , Stradele : , Avedic,. Birjarii-Noui, 
Niculcea, Florea, Birjarii-Vechi, Brindușelor, Ră- 
dulescu, Lînăriei, Calea Dudești :(până î în soseua - 
Mihait-Bravul); Sostua Măgurele, Câmpul : Mo- 
şilor, (până, în şoscua „Stefan-cel-Mare și ; stradele 
Eliade..și, Pandele Dinu, „Lipscanii-Noi (din Bel- 
vedere în, Demna Anastasia), Soseua. Plevna; stra- - 
dele: Popa-Chiţu, Romană; Cheul (din. Brân- 
coveanu în „Sehev), Strada, Batrinilor. Sa 

 Stradele. „cară „Vor, & pâvată. din noă, „până la ă 
- sfirșitul PR ee 

(Lire dri! deja domraciate Sz 'izele input) ; e ri . pia 
. Bulevardul. Colțea (din Victoria -i în. Romană), 
stradele „cari înconjâră - Palatuţ. de. „Justiţie,  Bule- :
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vardul.  Independenţii. (din... Chei: până -în :strada 
Carol; Davila), :pavarea „cu lemn a unei părți: dir 
calea Victoriei :şi:a ;stradei "Văm&,: Bulevardul 
Maria (din strada Emancipată până în strada Ra- 
hovei), pavarea cu, 1,aștal a „rotorelor Bulevardului 

aia Sa 

vaca. a::10i'istrade: din ocol: al Tea i 
pe 

ri i.) „a e Si ii 

Sirade cari erai” “pavate şi. Sai „păvat din noă 

 Stradele : Stirber-Voda (între; Victoria « și Renaş- 
ter), ș “Brezoiaun „(între-:tribunal: și: Câmpineanu), 
Câmpineanu (între L-uterană și, Știrbei-Vodă), Popa- 
Tatu: (între. Stirbei-Voda. işi, “Pontânei), Victoria 
(între;; Bulevard și. Nouă), Victoria între Franclin 
ȘI “Bpiscopie),: ; Franclin; . Posta-Veche,, Episcopia, 
Dorobariţi:. (între , Corabia. ȘI „Poşta-Veche),; :Bule- 

vardul, Elisabeta.:; (între Plevna: -și. St, Elefterie), 
Clopotaăru-Nou. (între: Victoria și Puţu:; de Piatră), 

Icânei, : Polonă, Clemenţa,.. Tunari, Căruţași, : La- 

cului, Dorobaați (de la Poşta-Veche; în sus),;o 
parte din Bulevardul Carol, Văcărești (între S-ta 

Vineri și Radu-Vodă), Domniței, Radu Vodă, Fon- 

tăria, Şepcari, Uranus, Covaci, “Pânzasi Gabroveni, 

Hala ; Herasca,;. Bradului. (din: Crucea de:Piatră: în: 

Nerva- Traian); Mântulesâ,:;Sfinţilor, General.Flo- 

rescu, :Basarabi; Cavalii- Vechi, ;Bibescu-Vodă,: Ra- 

“hova, 11 Iunie, Podu Mihaiti-Vodă, . Podu: Muni-



cipal, Carol 1, Dâmnet, Caraghcorghevici și Piaţa 
Mitropoliei, Piaţa Ferdinand, Isvor, Cosma, Me- 

lodiei, Rea Silvia, Caăldărari, Ilfov. | 

* 

_ Strade reparate 

Stradele : Renașterii, Griviţa, Luterană, Co- 
"Tabia, Eldorado, Modei, Sf. Ionică, Cimpineanu 
(între Victoria și Luterană), Fintinei, (între Victoria 
şi Diaconese), Batişte, Dionisie, Memoriei, Bule- 
vardul Academiei, Strada Clemenţa,  Sălcuței, 
Bulevardăl Ferdinand, Str. Prudenţei, Colțea, Pen- 
sionat, Mercur, Calea Moșilor, Stradele : Corbului, 

„ Spaniolă,. Sf. Ion' Noi, Călărași, Negustori, Is- 
raelită, Tudor Vladimirescu, Cantemir, Rădulescu, 
Popa-Soare, Stellea, Lucaci, N egru- Vodă, Labirint, 

„Justiţia, Lipscani, Șerban-Vodă, " Bateriilor,  Ca- sărmei, Antim, Sabinelor, "Biserica Alexe, Aca- .demiei,; Polizu, Căruţași (o parte), Toamnei, Plevnei, Smârdan, Verde,. Berzei, Fetej, Laptelui, Bazaca, Vintilă, Tauru. a e | 

Strade în curs -de execuţie N 
_Stradele.: S-ţii  Voevoz, “Teilor, -Mihai:- Vodă, Mircea-Voda, Bulevardul "Maria prelungit . (pînă în str. Carol), “Cheul stîng: (între Malmaison și abatoriui se repară cu macadam). ea
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„Strade. care se 'vor construi: or. repara. pînă 
„la Sfirșitul, Campaniei .. 

Stradele: Occidentali, Şiibey-Vodă (din strada 
, Renașterei: înainte), Virgiliu, Vespasian, Soarelui, 
Numa-Pompiliu, Banului, Piaţa Amzei, Stradele : 
Luminei,. Lebedei, Eminescu, Primaverel, Săl- 
cielor, Pitar-Moșu, Columb, Traian, Rumeoara, 
Rotari, „Icoanei (o parte), Nerva Traian, Dudesci 
(o parte), Văcărești (din Olteni în Cheu) Udricani, 
Popa-Nan, Delea-Veche, Ilfov, Gutenberg, Riu- 
reanu, “Cheul Drept (între Malmeson ȘI Abatoriti). 
Am pus O deosebită îngrijire. pentru a aduce 

îmbunătăţire Serviciului Salubrităței, construind 
Rampa de Gunde și Depositul de. materiale la 
Tunari cu linie” de tramvay în Iegtură cu întrega 

„rețea a. orașului. E 
Acolo” am “înființat anul aceste e cuptor 

“pentru arderea gunelor menajere. 
Am! restaurat ŞI.  complectat instalațiunele la 

gara de Bunde din Negru-Vodă și la casarma. 
meturătorilor ;- în fine. s'a. construit „un al 6-a 
pavilion. la gr rajdurile comunale din calea Plevnei 
diferite remise, magazii, casarmă.. ȘI. cantină pen- 

"tru vizitii și lucrători, parc. și manej pentru mânji, 
basin-scăldătâre: „pentru cai, pod- basculă auto. 
matic, etc. | 

Aa | Pentru sporirea şi iniţierea miteraniu de 

€
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salubritate, am înfii ințat un atelier mecanic complect, 
ferărie, lemnărie; 'rotărie, vopsitorie, tapiţeric, cure- 
lărie, potcovărie, etc., înzestrat: cu tote mașinele, 
uneltele, sculele” necesare puse i în mișcare e pr într un 
motor cu” gaz (0) Me 

Acâst” atelier care ocupă ctg 30 Jucrătoii, pro: 
| duca de: aprope de doui a ani tot materialul rulant al 
ser viciului de poduri Și șosele” precum : furgorie, CO- 
tii, Sacâls, trăsuri perii inecanice, vase- baroinetrice 
cărucidre, tomberouiă, i6be, “fă ărașc, etc,, petru care eratn tributari sti cinătăței sait industriei particular e. „Astfel: din estimaţia făcută, costul acestui ma- terial a “scădut: cu; 49 14 o după socotelile Ser- Viciul de poduri ; Şi “șosele. - 

| Lucrările de coristrucțiuni milicipale, au os asemenea căidusă-! cu activitate. i "IGcalură de: Școli, perfect de bine” condiționate, înzestrate tâte cu. o. cur te Spaţidsă, cu un local. pentru gimnastică” și jocuri, au fost începute în părțile! cele mai „depătntălte “ ale: piașului, unde po- pulăția resimțea ! cu deosebire” lipsa : acestor școli. "Tre ei Y localu y Vor. A f terminate de roșii în t6mna a gr a d Tae divozi: : pă da | a terenuri pesta o, cola pe Septemtr și afecta și pentru una în caleă - 13 cola qi alectăm „n. 10e al Somunei pentru



Planurile. pentru. cele dou& 'd'întâit lucrări sunt 
făcute şi :în studii. pentru ceâ::din: urmă, Pentru 
cea d'întâiă :s'a “publicat deja licitaţie ; iar. pentru 
șcla. din strada 13 Septembre se va publica 
încurend.., |, e ta i ea pp 
„Pentru: Șc6la, de comerț, de. gradul I am afec- 
tat. un frumos local clădiţ în strada. Traian. 
„. ;Hala. de la.Trajan, care va servi la îndestu- 
larea, Col6rei .de Negru și a unei, părți din col6- 
rea de: Albastru, este aprâpe șfirșită. . De 

Dânsa este o. pod6bă, din punctul de vedere 
al:arhitecturei fiind. neasemănat mai: frumesă şi 
mai ăpropiată climei - și” trebuințelor de. cât: tâte 
cele-l'alte; hale. -Dânsa va putea - fi utilisată chiar 
îh primăvara anului viitor. . Di 

+... Băile; populare. au început:să funcţioneze și mul- 
țimea. de.-săraci care năvăleşte::acolo,. e o “măr- 
turie. a utilităţei acestei lucrări”: pentru: populația 
ne-avută. .:; ați Doi pi în 
=: Mărţa lucrare a+ „întrepozitelor .; este. începută 
și va fi terminată peste: uri-an.. Comerciul bucu- 
Teștean:a primit-:cu 0: mare 'Satisfacție acestă. :lu- - 
crare,:care.:puindu-i -la.. disposiţie magazii încăpă= 
tore,- dă comerciantului înlesnirea „de .a::nu plăti 
taxele de vamă și -accis..de. „cât -în momentul; pu: 
nerei în. consumaţiuine. a mărfurilor asupra: cărora 
pot: să.-se imprumute.:și .. pe: varante:, ni ni 
. Serviciul, nostru de asistență .. publică ;care' :în 

7 

-
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" anul acesta a fost -dotat cu băile populare, va fi 
înzestrat în curend și cu.un spital pentru vene- 

„ici, căci licitaţia a fost deja publicată pentru acestă | 
„ construcţie, | 

Clădirea Ospelului comunal este o operă care 
trebue întreprinsă după: ce alte lucrări - mai ur- 
gente. vorifi terminate; “Totuși am adunat ele- 
mentele necesare pentru: a .nu porni, la un mo-- 

„ment dat, în pripă, o operă atât de “mărâţă, care nu trebue:să lase de: dorit dini nici un punct de vedere... i Sa | 
Acest! edificii se. va înălța pe terenul “actual 

al Primăriei 'şi al: Eforiei Spitalelor ; iar.un plan deja votat de Consiliu, prevede o piață însemnată 
care se va întinde în .faţa Municipalităței actuale 
până la marginea "Universităței, cu. desființarea bucăţei de. grădină, de. pe . laturea Academiei și cu o singură expropriere mat: însemnâtă vom a- vea fn mijlocul Capitalei o adevărată piață a 
cărei nevoe se simţea ȘI Care va avea 0 întin- dere de aprâpe:două ectare, . :: De "- Pentru clădirea: ospelului comunal, am făcut apel “la 'opt “arhitecți spre: a “face 'sub. formă de 

a 

anti-proecte, planul unei Clădiri în -stil românesc. Nădăjduesc că artiştii noştri vor aduna. elemente . destul de, bogate 'spre a. putea zidi Casa orașului într'un stil original. In or ce'caz .aceste studii care trebuesc „predate până la 3: Decembre și care



vor fi coordonate întrun album, vor fi o bogată comoară pentru a da architecture noastre un stil "proprit Și mai original. E a o „ Observatoriul astronomic din Dealul: Piscului, va fi sfirşit până în toamna acesta. De acolo se. va transmite” ora unică în oraș dupe ce se va, fi, “adoptat unul din proectele ce case însemnate din . 'streinătate' au trimis Ja! concursul de la 2 Oc- tombre spre a se da ora la tâte, edificiile, publice, la tâte şcelele și la 31 de orologi ce se vor aședa pe stâlpi în diferite puncte ale” Capitalei, o „ Proectul pentru adâncirea Dâmboviței în sus de Grozăvești “este întocmiţ, aa . Parapetele în fontă ce e vor pune de a lungul ” canalului Dâmboviţei sunt aprâpe terminate, dar "nu se vor putea aşeza din cauza. timpului înaintat N de cât în primăvara viitore, a „Situaţia financiară vă este cunoscută, Domnilor Consilieri, prini alăturatul raport care. înfătișăză “Starea financiară la, 30 Septembre 1895. a Daca exercițiul 93—94 s'a soldat cu un ex- “cedent, exerciţiul 94—95 însă “presintă uni deficit de 525,157 lei 74 bani. A e “ Financele. comunale împarţ în” acestă privință: sorta comună ce îndură" tâte cele-T'alte A diminis- trațiuni din causa crizei ; “ba chiar; Comuna “a avut mai mult „de suferit, căci pe lângă criza ge- nerală, a isbiți-de- criza vina ui, de la care 
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produs isvorește venitul de căpetenie al orașului. 

“Fiind date acestei împrejurări, deficitul de 525,157 

lei faţă cu “un budget de 12,546,059 lei nu este 

„exagerat în, comparaţie « cu deficitele altor adminis- 

"raţiuni | 

"Cu tâtă persistența, cr izei, : am n încredere că exer- 

ciţiul 95—96 se va închia î în echilibru. Buna re- 

“coltă : a Vinului” din tâmna.. acesta, mă întăresce în 

| acestă credinţă. a 
"Creditul ' Comuriei s 'a afirmat „prin. împrumutul 

de! “4 îl la %, pe. cursul de 92, 

Aceleași. iniprejurări. favorabile. ne. ati permis 
să: convertim. datoriile 5. la “lo în efecte de 4 îi 

„la “lo. pe, cursul. de 95. Aa : 
“Pentru a preţui împoftanţa, acestor: operaţiuni, 

irebue să asiintim că obligațiunile Primăriei 5 la 
„erai cotate la începuțul anului „1894 la 85. 

„Intru cât privesce viitorul, 'situaţiunea, este. și 
mia satisfăcătdre, “Pentru moment, . budgetul Co- 
'munei. trebue să plătescă anuitățile noului impru- 
mut fără a beneficia încă „de, veniturile, nouilor 
lucrări, de care Comuna va „ putea să se folo- 
“sescă în curând. a 

„Veniturile antrepozitelor, halei celei | noul, eto- 
tul. a” Canal», etc, vor. putea. în parte să, figureze 
chiar î în budgetul anului viitor, căci tâte, aceste lu- 
crări. Sunt saii sfi îrşite sau pe cale de a. fi sfirșite Până . ja Septembre ; 1896... 

 



— 19 — 

Venitul apelor .pe care D-iă Lindiey și Thiem 
| . 1. „Z 

preţuesc că trebue să se ridice, dupe analogia 
cu cele-l'alte orașe, la un milion. și jumătate până 
la dou&;miliâne anual, va veni. jarăș să sporâscă 
resursele ; nostre . ordinare. 
„Când, dar” aceste “mari. lucrari Vor, a sf rșite,, 
Bucuresciul. va fi înzestrat. nu, numai cu utilajiul. 
ce : reclamă * astă-qi ;,or. ce . „oraș de. Ore-care; .În- 
semnătate, dar toț de:o dată vom . avea, resurse 
ordinare nuo).. pentru, a: satisface. trebuinţele :co-; 

„rente, şi, să. dotăm mai larg serviciile permanente. 
“Aruncând O privire generală asupra activităței 

administrațiunel. comunale în cursul. anului acesta, 
cred că putem Â mândri de opera ce am. sevirşit.. 

i a e edu “ ge i ta 
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Inainte de: a: reproduce raportul de disolvare 
voesc' să. amintesc termenii articolului „din legea 
comunală: care preciseză:: icele trei cazuri când 
numai se -pâte disolva + ui consiliti comună]. 
"Tată! cum sună articolul 38 din legea comunală: , 
'<Dăcă consiliul comunal av Bersista -să se de- 

făytese. dela îndalovivile săle, sati dacă actele 
sale ar fi -de Hatură a. "Zurdură ordinea fublică, | 
Sai dâcă Brin rea “cvădință ar compromite 2] 
fevesele COHtititeă, i, Regele pote pronunța disolvarea 

consiliului». ePaper 

Iată acum și raportul către Rege al d-lui Mi- 
nistru, „de, interne. ..... 

RAPORT. 

DISOLVAREA CONSILIULUI comuni AL CAPITALEI 

Sie, 

; Actualul consilii comunal al Capitalei, a călcat adesea 
indatorizile sale și situațiunea ce a creat comunei devine 
ingrijitâre, în cas când ar continua. 

Principala îndatorire a lui era de a cumpăni cheltu- 
elile, de a supraveghea cu scrupuloșitate stângerea ve- 
niturilor..și de a stabili un echilibru real pentru bud- 

' N



getele, sale. Spre indeplinirea acestei îndatoriri, elemen- 
tele nu-i ai lipsit. Mai mulți ani, d'a rendul. bugetele 
lăsaseră. deficite 'și noua lege a maximului aducea co- 
munci .venituri noui și considerabile. Cu tâte acestea, 
sistemul de bugete neechilibrate 'a continuat și cu tot 

“sporul «de venituri, anul. trecut 1894—95 s'a incheiat, 
şi el cu un deficit de 525.000. 

Cu ocasia abusurilor descoperite” la accise sa cons- 
tatat că șeful însărcinat de comună cu acest servicii 
a fost înțeles: cu defraudatorii,. ceea. ce a.adus con- 
damnarea lui de tribunal. ca complice, și că consiliul 
nu. supraveghiase aplicarea proprielor' sale regulamente, 
lăsând să continue antrepositele 1 la discreția antrepo- | 
sitarilor. 

Pe lângă aceasta, Sire, cu tâte imprumuturile şi chel- 
tuelile ce sai făcut, cetățenii se găsesc adesea în lipsă 
de. apă, elementul. cel maj, necesar pentru sănătatea. 
şi buna stare a orașului, - | m. | 
! In fața acestei situaţiuni, mă ve nevoit, Sire, a so- 
licita de la M. YV. în virtutea art, 38 și 39 din legea 
pentru organisarea comunelor urbăne, disolvarea actua- | 
lulul: consilii ' comunal al Capitalei şi instituirea unei 
comisiuni interimare,, care Să gireze afacerile comunale. 
până .la : alegerea: noului, consiliă, compusă din d-nii: | 

P. S.. Aurehau, D.. Gram, Petre: Grădișteanu.. C. 
f. Robescu, 1. G. Bibicescu, Anton. Panic, şi C, Bo- 
Înltneanu, dintre. cari d. P.S. Aurelian ca președinte | 
și d. D. Gzani ca vice-președinte ai comisiei. 

| PN „Sunt o cu cel mal profund respect 
p Ea Ia , : si „Sire: 4 

a a Al x. V. prea, plecât şi supus. servitor ae pp ” Ministru de interne 
Nicolae Fleva.:
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“Sunteţi în: mesură, domnilor alegători să, pre- 
țuiți val6rea: acestor motive, ! 

"Daca un deficit” budgetar ar f un motiv de 
disolvare, . apoi de șepte., ori în 12 ani ar fi tre- 
buit . să se „disolve, fostele consilii comunale. li- 
berale. e / 

Tar daca un deficit: s'a putut v vre-o dată legi 
tina, de. sigur, este acela din“anul trecut. 

Echilibrat aprâpe în aceleași condițiuni ca bud- 
getul- 1893—-94 care a. dat un "excedent, bud- 
„getul 1894—95 ar fi putut chiar să învingă di- 
ficultăţile cr izei excepţionale cea băntuit țara în n acel 
an, daca -nu se adăoga și criza vinului. . 
„Recolta deosebit . de rea a vinului ne-a: prici- 

" nuit'un' deficit:de peste un: milion, și numai sporu- 
rile „celor-P alte „venituri ce s'au produs cu tâtă 
asprimea crizei, aă redus deficitul la 52 5,000 ei. 

Un asemenea deficit resultând dintr” un budget 
de .12 1546, 000, Iei este relativ, mai mic ca acela 
al mai. tutulor. celor-P'alte administrațiuni publice. 
"Dar,: dovadă că ac&sta: este: numai: un: pretext, 

„este “că qcesz defict. nici nu se ore impula: ac- 
ualului consilii comunal căci budgetul acesta a 

fost întociiuit și în nare pare. aplicat. de fostul 
' consilii comunal. 

Cel d'al douilea micii de disolvare este cazul 
"a doui funcţionari de la axize cari sai abătut 
de la datoriile: lor.: 

%
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Aceste Bre nu. se: “puteati pune nici în sarcina 
consiliului :nici în sarcina administrațiunei.. Am 
fost vigilenți descoperind . no) însuși aceste neregu- : 
larități, am fost neînduplecați destituind ȘI dând 
judecății pe culpabili, E Stie 

„Pe viitor se. va -sci “că: descoperirea - ŞI. i pedep- 
sirea culpabililor. va fi 6 vină: pentru administra- 
țiunile comunaleţi un. motiv de disolvare pentru 

N 

„consilii, - SA e 
Cât pentru uliul motiv: că. «cetăţenii . se gă- 

'sesc adesea -în: ipsă de: apă» „este “de: necredut 
de a vedea tocmai pe.cei ceai 'creaţ. acestă stare 

  

     

   

   

delucruri impwându-ne noă 'greşalele lor. ::: 
- Daca: admi istrațiunile. comunale ibeiale n'ar 
fi făcut. în mod greșit alimentaţiunea . orașului, 
cesfumea appi. nici mar fi existat. 
„La sfirşi A anului 1888. s'a-dat în consum a= 

țiune apa in noua alimentare. care 'a costat :mi- 
„k6ne. şi 'obt ani-de lucru, Să cădea: ca . acestă 
alimentari să. fie daca -nu' o: operă seculară, dar 

lucrare utilizabilă pentru câte-va zecimi 
de ani. ....-: "1 

- Toti Și în. 1893. în urma  epideiei de - holeră 
a trebhit să pregătim Planurile pentru « o „Nouă 
alime tațiune. 

A “lăsat urmașilor noștri cestiunea. pregătită, 
urile necesare pentru a o: desăvârși ; și D-vostre 

pi 
/
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liniștea ce trebue să vE o dea. încr „derea că în 
tmna viitâre greșelile trecutului vor fi îndreptate. 

ME folosesc de acest - prilej pentiu a: vă spune 
că în: ziua' de .zo, Septembre am. lăsat în casa 
comunală din: resursele extraordinare un sold dis- 
„ponibil de. 13, 733,881,. lei. 36 bani, 'de care să 
vor putea folosi administraţiunile viitore: pentru 
a deșăvărși lucrările: începute. 7 - 

Din aceste sume, circa 5 mili6ne sunt disponi- 
bile, pentru lucrările de.. apă.. ț 

Cu aceste. lămuriri sunteți î în: inzsură, domnilor 
alegători, .să. cumpăniţi și meritele nostre și învi- 
nuirile, ce ni. se aduc.. A CORN 

" Ast-fel,: veţi preţui” până la: ce “punct am reușit 
să aducem : la indeplinire tote. proiectele ce ne-âm 

„Propus să realizăm: Am însă. încrederea că ne 
veţi. da acest testimoniti . că,: timp de: aprâpe trei 

| ani, ne-am devotat «cu totul sarcinei ce ne-aţi în- 

* seredințat. și. “că: ne-am dat tâtă activitatea, tot 
“ “timpul, ţ6tă. inteligența pentru a „servi, interesele 
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fost primar a al Capitalei 
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