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Corllc.'rul Grant • Lncoinl(' C'lllnc· 

LOCUINŢE ECONOMICE IN CAPITALĂ 

Contributia Soc. c�»munala de locuinte efUna pentru ameliorarea crizei da locuinte 

In că din anul r 9 J 1 această Soc. şi·a inceput 
activitatea prin construirea de locuinte eftine în 
cartierul Clucerului (Sosea) clădind case cu etaj. 

pentru functionarii publici al căror salariu lunar 
nu trecea peste 1 00 lei, potrivit legei pe baza 
căreia funcţiona această societate, încă din 191 O 
când fusese infiintat�. 

CJpitalul initial a fost de 2.000.000 lei din care 
6011/o s'a subscris de către particulari iar 40°-·o de 
către Primăria Capitalei. 

Acest capital eră intrebuintat ca fond dt! ru
lcment pentr� constructiuni, Soc. L. E. putând 
emite obligaţiuni, în conformitate cu legea ei de 
bază. 

Activitatea aceasta a crescut mereu până la 
1916 - atingând la această epocă o productiune 
de �00 locuiilţe - respectiv apartamente - a
nual. 

Până in 1916 - epoca r�sboiului - se putea 
spune cu drept cuvânt, că aceste locuinte erau 
11iflint' .. , in adevărata accep\iune a cuvântului, 

întrucât se putea da funcţionarului cu mijioace 
restrânse, o casă cu parltl compusa di"lr'un Oll
lrtll :�; lrei camere, cuprins terenul, pentru suma 
de lei 6000 (şase mii), plătind la inceput o ga
rantie de 1 011/o (şase sute lei), iar restul in 20 ani 
în rate lunare (;0-70 lei variabil după etate) in 
care se cuprinde şi ast'gurorta prnlru ca= rb moarle 
sa11 i1zc eudir�. 

. 

De asemenea, o casti a1 ela), e compusă din 
4 camere şi antreuri, pentru suma de lei 8000 
(opt mii), în aceleaşi cor.diţiuni. 

Casele se construiau după planuri tip cu par� 
te r şi etaj, o bti nu te pe ca le de roncu rs puhlic pr,·u
lre nrl•ilectii romam·: iar aceste tipuri de clădiri 
la inceput SJ·mple cuprinzând doar slrt"ccu/Jttusor, 
cu timpul s'au mai complectal şi perfectionat în 
urma experienţei din fie·care an, şi a cererilor 
variate ale publicului, m�rindu-se locuintele pâoă 
la limita sumei de 1 5.000 lei. 

Fie·care din aceste case de la tipul cel mai 
simplu la cel mai complect, erau înzestrate cu 
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Plonuri tip de locuinţe el'ti ne. 
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2 3-4 c
y
�mcr� principale; bucătărie, pivniţă, 

closete, ba1, camere de servitor, cum şi cu in
stalaţiuni sanitare de apă şi canal -procurând 
numeroaselor familii de functionari şi lucrători 

Aceac;tă activitate rodnică a Societă�ii L. E. a fosl 
întreruptă aproape 4 ani din cauza râsboiului. 

După r[tsboiu însă, Soc. L. E. reluându·şi ac-
tivitatea, a continuat să-şi îndeplinească misiu

ce le stăpâneau sau le 
ocupau vremelnic, mul
ţumirea că trăesc în case 
sănătoase şi confortabile, 
- având curţi separate, 
iar in faţa casei, grădi
niţe cu flori. 

· � LA�Îiţ(_T 1 P· [12 ;:t 
nea sa socială, contri
buind simţitor la amelio
rarea crizei de locuinţe, 
căci, cu toată criza finan-

- P�tţM- !.4· �IA J • 
·CO"'>T"'· ,., ,... C02.o• ..-...... ..,..,"..). ·1 '��It M·J- 1oo •• · 

Astfel s'au clădit nu
meroase locuinţe de tipuri 
variate în cartierele: C/u
cerulur' (Sosea), fl'lnnlro
pia, Ştrbmt /�oda, Rn,.o
mtlui (Dudeşti). Ltinarici, 
Lupeasca (Cotroceni). Ra
lzoi•ti (Bragadiru), Ca�ar
mtr, Dorobanti (PrelungJ
rea)etl. crd:lndu-sc str,izi 
noui cu p'waje. c,tnal, 
apă, dectricitc1tl, plan
taţii, prin lo(uri virane 
sau mnidane p.ină :ltunci 

focare insalubre, tr.lllsfor

mându-lc in cartiere cu

rate, frumo.tse, h igiemcc. 
In acelaş timp, dircrit� 

instil11t i uni cn : F n 1.1 rk.t 
de tutun rduc/,•r,·, Fa

brie 1 d"· chibrituri frlf,trtl, 
Ministerul d\; Hnanţc, 
Ministerul de Răsboiu, 
Calca ferat,t, etc., şi-au 
clâdit Lut prin Soc. co
munală de L. E., locuinţe 
pentru lucrătorii şi func
ţionarii lor pe terenuri le 
comunale din cartierele 
învecinate acestor insti
tuţiuni, mărind în fie-care 
an numărul celor ce-şi 
aveau 1111 ciimin plcitul şr 
săntilosl. 
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Aceste locuinte sunt ocupate de l�crători . s�u 
funcţionari atâta vreme cât se află m serv•c•ul 

instituţiunilor respective, cari in loc să le plă

tească chiria in bani le-o oferă în natură. 
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• V • V c1ara, ŞI cu toata scum-
petea atât a materialului 
cât �i a manoperei, şi-a 
reluat avântul pierdut, 
ajungând să construiască 
100 locuinţe anual, iar 
în total circa 2000 locu
inţe - apartamente -
având fiecare curte sepa
rată, iar parcelele de te
ren o suprafaţă de circa 
200 m. p. (1 O.OOX20.00). 

Dar din cauza scum
pirei tot crescânde a ma
terialului şi a lucrătorilor, 
costul clădirilor a cres
cut din an în an, în cât 
în anu� curent s'a urcat 
paralel cu toate articolele 
de prima necesitate, la 
circa de 30 ori fată de 
preţurile normalt! dinain
tea răsboiului. 

Totuşi spre a corespun· 
de cât mai mu It scopului 
de a construi cât mai ejliu 
posibil, şi-a organizat a-

, 

r provizionări de materiale 
·• cu preţuri minime, cum 
• şi fabrzcii propn·c de lâm-
• pliirir şi de ccirdJmdti; în 

cât a putut construi cu 
mu It mai e f t  i n  decât 
preţurile la clădirile cu
rente. 

Cu toah! acestea� o 
� casă cu parter, care ina-

inte de răsboiu se putea obţine cu suma de 6000 
lei, în 1923, abia S1a putut face cu circa 200.000 
lei ; iar o casă cu etaj de 8000 lei, s'a ridicat 
până la circa 300.000. 
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1.1să, costul clădirilor fiind aşa de ridicate, 
diverşi amatori au solicitat unele îmbunătăţiri 
şi completări la tipurile existente, în cât pentru 
(ampania de lucru a anului 1923 s'a fixat 5 
ti puri de case: 3 cu parter şi 2 cu etaj. 

C<�rti�I'CII Ci\z�rmei 
L::t sfârşitul campaniei de lucru, 1923 clădi· 

riie .:onstruite după aceste 5 tipuri, s'au incheiat 
cu următoarele situatiuni: 

So. 1 paTter: mp. 60, crt circa 
.\"o. :2 parter: tnp. 7:}, ctt circa 
So. .!J parter: mp. 98, cu ci-tea . 
So. 1 etaj: mp. 6:!, c" circa . . . 
No. .) etaj: mp. 91, cre circa . . 

. . 200.()(}0 lei 
• • • /JOO.OOO ,. 

• • -lOO.UOO ·� 

.'/i'iO.OOO ., 
. . !)50 .000 , • 

. • • • • 

• • 

lil preturi se CIJprinde terenul cu circa 200 mp. 
constructia, împrejmui rea, instalaţia de apă, canal, 

Str . .  "\ihnil Curn<"n Cart ieru 1 fi laniJ·opit'i 
şi beneficiul legal de 6"/o. In rezumat, casele cu 
r�uter s'au clădit cu cu circa 40()0 lei mp. ; 
iar cde cu etaj cu circa 6000 lei pe mp. 

* 
* * 

Am crezut necesar a da aceste in formaţiuni. 
cu ordin tecnico·administrativ, -· odată cu p la· 
nurile şi câte-va aspecte de locuinţe şi de străzi 
din nou creiate in cartierele S. L. E., -:- pentru 
ca din punct de vedere profesional şi economic 

s IJ•. CIII('("I'CIIIIi 

să se poată trage concluziuni practice asupra 
posibilitătei de a se găsi solutiuni realizabile pen
tru rezolvirea crizei de locuinte ce dăinueşte încă. 

Căci, deşi in anii din urmă, s'au clădit multe 
case de raport cu apartamente variate, insă cos· 
tul clădirilor fiind prea mare, a trebuit ca pro
prietarii să rixeze chirii foarte puţin accesibile 
publicului ca mijloace fixe de traiu, în cât multe 
din aceste apartamente cu chirii de peste 100.000, 
au rămas în parte neocupate. 

C<u·li�rul Cn?.ărmti 

O solutie practică ar fi să se intensifice tOIIS· 
lruirta de loccllttri propn·,· atât pentru instituţiile 
sttltului cât şi pentru societăti particulare; iar a· • 
Ct!Ştia la rândul lor Să clădească rie·care grupuri 
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Je locuinte economice pentru functionarii şi lu
(rătorii lor, din fondurile alocate in bugetc, pen· 
au chirii. 

Rămâne, ca cei cu dare 
de mână să-şi constru-
.. .. . . . .  

1asca ŞI e1 case propru, 
/ii11d scos1· de sub:scutui le-• • 
:..:ti chiriilor, căci nu sunt 
rare cazurile, când chiria· 
şii bogaţi, stau pe chirii 
derizorii, rată de câştigu· 
riie lor şi viata scumpă ce 
duc, iar proprietarii tşi a
bandonează in voia soar
tei imobilele, ne mai pu
tând suporta nici chel
tuelile lor de intretinere, 
ja(•incă ale caselor lor! 

In chipul:acesta se va stabili un echilibru 
trc costul clădirilor noui şi randementul lor 

' 
S h'. C 1<� Cl•rul�l 

� 111-
fi-

nanciar, căci atât beneficiul anual, dtt şi amor· 
tizarca clădirei se pot cah:ula pe un timp mai 

' 

Cnrtiernl DoroJ,antl 

îndelungat iar nu ca azi. 
când tendinta este, ca 
amortizarea imobilului 
să se facă în 4-5 ani, • 
cea ce d u c e fat a 1 la 
scumpirea din ce in c� 
a vietei. 

Şi nu vom scăpa de 
aceasta stare de lucruri 
decât atunci, când se va 
putea realiza principitd 
de economie politică: o
ferta să fie mai mare de 
cât cererea; şi aceasta 
nu va fi posibil de cât 
atunci· când va fi Jăsată 

liberă transactia dintre proprietari şi chiriaşi. 
1 un J). 'frahmrsr. u 

• 

Grup dl" -4 apart1ment� pc:-nu·u o�i(eri. Certierul 1\ ne l.lAoil:� 
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