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COMISIUNEA 

MONUMENTELOR ISTORICE. 



C O M 1 S 1 U N E A. 

PREŞEDINTE. 

lsTRATI Dr. C. I., profesor universitar, membru al Academiei 
Române (numit la 25 Aprilie 191 3). 

i\IEMBRI. 

BALŞ G., inginer (numit la 25 Aprilie 1913). 
CERKEZ Gr., profesor la Şcoala de Poduri şi Şosele şi la Şcoala 

superioară de Arhitectură (numit la 25 Aprilie 1913). 
IoRGA N., profesor universitar, membru al Academiei Ro

mâne (numit la 3 Noemvrie 1914). 
MuRNU 0., profesor universitar, membru corespondent al Aca

demiei Române (numit la 25 Aprilie 1913). 
NIFON P. S., episcop (numit la 25 Aprilie 1913). 
ONCIUL D., profesor universitar, membru al Academiei Ro

mâne (numit la 25 Aprilie 1913). 
PANGRA TI E. A., profesor universitar, director al Şco alei su

perioare de Arhitectură (numit la 25 Aprilie 1913) ""). 
PÂRVAN V., profesor universitar, director al Muzeului Naţional, 

membru al Academiei Române (numit la 21 Decemvrie 1913). 

4 Retras la 6 Noemvrie, a. c.- Cf. procesul verbal No. 9, pp. 38-40. 
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ARION C. c. - I892·I900. 
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KALJNDERU I. - 1902-i' I9I3· 
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TociLEscu Gr. G.- I892·-l"r9o9. 
URECHIA V. A.- r89z�t190J. 



P E H S O N A L U L. 

SECRETARIATUL. 

Secretar: LAPEDATU A., licenţiat în litere (numit la 1904). 
Ajutor: NoE C., licenţiat în litere (numit la 1913). 

ARHIVA. 

Arhivar: CARACAŞ R., licenţiat in litere {numit la 1913). 

SERVICIUL TEHNIC. 

Arhitect· şef: GmKA- BuDEŞTl N., profesor la Şcoala superioară 
de Arhitectură: (numit Ia 1909). 

Ajutori: TRAJANEscu I. D. (numit la 1909), şi LuPU Gh. Gh. (nu
mit la 19r3), diplomaţi ai Şcoalei superioare de Arhitectură. 

Desenator: loANlŢEscu G. (numit la 1913). 

COLECrUNILE. 

Conservator: DRĂGHICEANU V., licenţiat în litere (numit la 1910). 
Ajutor: DEMETRIUS V., publicist (numit la 1914). 



C ORE S PO�DENTII. 

BAcĂU: 

Sterz'an Gh., arhitect (numit la 191 3). 
BÂRI.AD: 

Antonoviâ /., preot şi profesor (numit la 1914). 
CoNSTANTA: 

Cort'olan G., profesor (numit la 19I3). 
Ghz'bănescu Il., profesor (numit la 1913). 

CovURLUI: 
Velichi N., profesor (numit la 1914). 

DÂMBOVIŢA: 

Dimitrz'u C. D., avocat (numit la 1914). 
Dou: 

Ciuceantt Şt., profesor (numit la 1914). 
IAŞI: 

Atanasz'u D. A., profesor (numit b 1913) . 
.lVJureşz'anu 5., pr ofes or (numit la 1913). 

ILFOV: 

Moisz'l C., profesor (numit la 1913). 
Verona Ar. G., pictor (numit !a 191 3). 

MEHEDIISŢI : 
Bărcăcz'lă Al., profesor (numit la 1913). 

TULCFA: 
Ionescu D. G., doctor in ştiinţe (numit la 191 3). 



Il. 

NOUA MO�UME�TE ISTORICE. 

(DECRETE REGALE) 





MEMORIUL D·LUI ARHITECT-AJUTOR J. D. TRAJANESCU. 

1. LA BISERICA GOLEŞTI. 

l<'ond propriu. 

Fond aprobat pe baza proiectului de lei . 
Lucrări executate în 1915 în sumă " . 

Fond disponibil " . . 

2o.ooo,
II.353·74 

8.646,26 

Cu suma de lei II-353•74 şi cu suma acordată în 1914 de 
lei 5oo, în total n.853,74 lei, s'au executat urm'itoarcle lucrări: 

I. Şarpanta acoperişului, din nou, cu lemn de brad, cuprins 
desfacerea acoperişului vechiu şi refacerea conform proiectului. 

2. Acoperişul cu şiţă pe laţuri de 3/5 , aşezate pe patru rân
duri, iar la poale pe şase, cuprins vopsitul cu carbolineum. 

3· Streaşina orizontală din lemn de brad, cuprins consolele 
şi cosoroaba aparentă, făţuitul scândurilor, scândura profilată 
de la margine şi vopsitul cu "brun de Cassel" şi uleiu. 

4· Crucile de reparat, vopsit, aurit şi fixat pe papi de stejar. 
5· Reparaţia cornişei de cărămidă lucrată cu dinţi, la fel cu 

cea veche. 
6. S'au făcut două coşuri de zidărie pentru sobele din biserică 

şi altar. 
7· S'au făcut din nou ferestrele de stejar, cuprins geamun, 

ferărie, păstrându-se dimensiunile celor vechi. 
8. S'a zidit în pod, de jur împrejur, de la nivelul streaşinei 

până între căpriori. 
9· S'au aprovizionat materiale pentru continuarea lucrărilor în 

anul viitor, anume:· 20 discuri de teracotă la fel cu cele vechi, 
16 mc. piatră de bolovani pentru trotuar, 2 mc. var alb stins, 
65 scânduri de schelă, 17 grinzi rotunde de tufan, 2 de brad, 
5 capre mari şi 2 mici. 

II. LA M-REA HUREZI. 

Fond aprobat de lei . . . • . . • . . • . . . 2.8o4,6 a 
Cu această sumă s'au executat următoarele lucrări: 
I. S'a reparat acoperişul de olane de deasupra stăreţiei, aşe· 
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. zându-se peste astereal;:i un strat izolator de carton asfaltat, ŞI 
înlocuindu-se olanele stricate cu altele bune. 

2. S'a re parat aco perişul de olane de deasu pra calcanului, in
locuindu-se olanele stricate. 

3· S'a desfăcut schela din jurul turlelor la biserică, instalat;:! 
de trei ani, pentru facerea aco perişului la turle şi biseric;:t şi 
care înce puse să putrezeasc;:i, cauzand stric;:tciuni aco perişului 
actual. 

4· S'a re parat aco perişul de plumb al cu polelor şi bazelor 
p;:ttrate dela turle cu peticede tablă de cositor, iar la aco perişul 
bisericii s'au chituit incheieturile şi s'au astupat găurile cu plăci 
de cositor. 

5· S'au aşezat şapte geamuri la turla mare. 
6. S'a refăcut burlanul de fer dela sobă pe lungime de rr,2o. m. 
7· S'au desfundat sgheaburile din jurul streaşinei pe lungime 

de 45 m. 
8. S'a re parat aco perişul de olane pe lâng;:t luminătoarele de 

la podul palatului. 
9· S'a re parat aco perişul de şindril;:t de la balconul stăreţiei. 
ro. S'a re parat aco perişul de tablă de la grajdul şi şo pmanele 

stăretiei. 

III. LA BISERICA BRÂNCOVENI. 

Fond dis ponibil din anul 1914, lei 
Fond acordat anul acesta, lei 

Total . 

40::1,
!.278.-
1.678,-

r. Cu aceastl sumă s'a făcut din nou o uşe de stejar scul p
tată, în stil brâncovenesc şi s'a aşezat în locul celei existente, 
de fier. 

IV. LA BISERICA ARNOTA. 

Fond a probat lei 

I. Cu această sun;:! s'a re parat aco perişul de plumb la turle 
ŞI cor pul bisericii, întrebuintându-se 4 ro kg. tablă de plumb. 

V. LA CRUCEA LUI PAPA POSTELNICUL DIN PIAŢA MITROPOLIEI 
BUCUREŞTJ. 

Fond a probat de lei 

r. Cu această sum;:i s'a făcut un grilaj de fer de o. 8o m. inăltime, 
fi�a.t în 4 stâlpi de piatră, potrivit proiectului a probat de Ca
misiUne. 
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VI, LA BISERICA MA)tu-Vâlcea. 

Fond donat de Maica Epifania Teodorescu, superioara m-rii 
Hurezi, in sumă de lei 2.ooo, drept evlavie pentru sf. locaş unde 
cuvioşia sa şi-a făcut ucenicia monahală. 

I. Cu acest fond s'a terminat toate lucrările interioare ale 
bisericii, spre a se putea re deschid� şi reda eul tu lui, biserica 
fiind închisă încă din anul 1910, în care interval s'au executat 
lucrările de restaurare şi zugrăveală. 

Cu suma de 2.ooo lei s'a făcut pardoseala de duşumele de 
4 c.m. pe grinzi de tufan, s'a curăţit şi reparat tâmpla, consoli
dându-se şi aşezându·se icoanele la locul lor, s'a reparat poli
candrul, sfeşnicele, mesele, tetrapodul, iconostasul, strănile pu
blice, strana domnească, arhierească, sfeşnicele impărăteşti şi 
s'a îmbrăcat biserica cu odăjdiile dăruite tot de maica stariţă. 

VII. LA PARACLISUL EPISCOPIEI R. VÂLCEA. 

Fond aprobat, lei . . . . . . . . . . . . . . I.ooo,-

I. Cu această sumă s'a restaurat zugrăveala turlei şi bazei 
pătrate cu vopsele în "tempera" de către pictorul A. Covaci, pe 
baza proiectului aprobat de Comisiune, şi pe motivele vechi des
coperite sub stratul de zugră veală existent, care s'a ras, spre a 
se pune in evidenţă vechea zugrăveală. 

In aceast1 campanie de lucru s'au făcut cercetări şi studii pentru 
următoarele biserici: 

I. Deviz pentru m-rea Govora . . . . . . lei 5.000,-
2. " ., schitul Cetăţuia (R.-Vâlcea) " 4-500,-
3· " " m·rea Polovraci " 14·417,50 
4· . , " bis. din Bălteni . " s.ooo,-
5- ., ,, bis. m-rii Văcăresti " I·900,-
6. " " bis. Antim din C'apitală " 350,-
7· " " bis. din Brădeşti " r6.ooo,-
8. ., " clopotniţa bis. din Negoeşti . (în studiu) 
9· " " biserica din Peştera-Bistriţa (in studiu) 

Arhitect-ajutor, ]on D. Traja11escu. 
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