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Regulamentul privind organizarea administrativă a 
Dobrogei

Dumitru Valentin Pătraşcu

Abstract
The study analises the main provisions of the Regulations for the administrative 

organising of Dobrodjea. This document was adopted at November 13-th 1878 
and consisted of provisions which lead to the introduction in Dobrodjea of an 
administrative system, comparable with the one in Romania.

This Regulations, that offered to the prefects (goverment’s representant) from 
Dobrodjea an increased power was replaced in March 1880 with a law about 
the organising of Dobrodjea, which permitted a quick integration of this region 
situated between the Danube and the Black Sea in the modern Romanian state.  

  
După încheierea războiului din 1877-1878, Marile Puteri europene, reunite 

în cadrul Congresului de pace de la Berlin (iunie-iulie 1878) sub preşedinţia 
cancelarului german Otto von Bismarck au stabilit condiţiile teritoriale ale păcii 
în sud-estul Europei, anulând tratatul de la San Stefano prin care Rusia obţinuse 
o poziţie dominantă în Balcani. 

Referitor la România, tratatul de pace de la Berlin, semnat la          1/13 iulie 
1878, prevedea la articolul 45 că „Principatul României retrocedează Majestăţii 
Sale Împăratul Rusiei partea din ţinutul Basarabiei care a fost despărţită de 
Rusia în urma tratatului de la Paris din 1856”1.

Articolul 46 al tratatului stabilea ca „insulele din Delta Dunării, cât şi 
Insula Şerpilor, sangeacul Tulcei, cuprinzând districtele (cazas): Chilia, Sulina, 
Mahmudie, Isaccea, Tulcea, Măcin, Babadag, Hârşova, Kiustendge, Medgidie 
se vor uni cu Principatul României care primeşte şi teritoriul situat în sudul 
Dobrogei până la o linie pornind din estul Silistrei ce se  terminâ la sud de 
Mangalia, la Marea Neagră. Linia graniţelor se va fi xa de comisiunea europeană 
instituită pentru delimitarea Bulgariei”2.

Prevederile teritoriale ale tratatului de la Berlin au stârnit o dezbatere aprinsă 

1 Apud. Sorin Liviu Damean, România şi Congresul de Pace de la Berlin (1878), Bucureşti, 
2005, p. 123 
2 Ibidem
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în societatea românească, importanţi oameni politici români opunându-se cedării 
sudului Basarabiei către Rusia.

Dezamăgit de rezultatele congresului de pace şi de izolarea diplomatică în 
care se afl a România, Carol îi scria tatălui său: „E trist când Europa sileşte pe un 
stat tânăr, dornic de înaintare, care şi-a dovedit tăria şi puterea într-un război 
sângeros, să cedeze o provincie”3.

Cu toate acestea, guvernul României şi Domnitorul Carol au decis să respecte 
dorinţa Marilor Puteri europene. Astfel, într-o scrisoare adresată, la 23 iulie 1878, 
de către Carol tatălui său, prinţul Anton Hohenzollern se afi rma: „Districtele pe 
care ni le-a dat Congresul au un mare viitor; sper că peste câţiva ani să le aduc 
într-o stare înfl oritoare. 

Populaţiunea de acolo se simte foarte fericită să fi e unită cu România şi 
mi-a şi trimis adrese numeroase (…) La luarea în stăpânire a Dobrogei voi da o 
proclamaţie şi poate chiar la toamnă voi vizita această nouă ţară. Oraşele de la 
Dunăre le cunosc; acum câţiva ani am fost primit la Tulcea şi la Sulina cu mari 
demonstraţiuni.

Constanţa este un port frumos, care, ca şi calea ferată până la Cernavodă, a 
fost construit de o societate engleză.

Sunt acolo instalaţiuni pentru băi de mare şi câteva hoteluri mari. Clima este 
sănătoasă. Mangalia este un sat mic şi are însemnătate numai pentru că se poate 
construi acolo un port excelent apărat de vânturile de la nord şi de la răsărit.

La fi xarea frontierei vom căuta să ne apropiem cât mai mult de Silistra, 
deoarece Dunărea nu e prea lată acolo şi se poate mai lesne construi un pod”4. 

Hotărârea României de a pune în aplicare prevederile tratatului de pace 
de la Berlin a fost consfi nţită în şedinţa Senatului din 27 septembrie 1878 în 

care s-a votat următoarea moţiune: 
„Comisia aleasă de Senat propune să se împuternicească guvernul de  a se 

supune dispoziţiilor tratatului din Berlin şi în acelaşi timp să pună stăpânire 
asupra Dobrogei şi a Deltei Dunării şi până la convocarea unei constituante să 
administreze acest teritoriu după regulamentele în vigoare”5.

Camera Deputaţilor adopta tot în septembrie 1878 o moţiune asemănătoare, 
conform căreia: „Camera împuterniceşte guvernul a se supune voinţei întregii 
Europe, retrăgând autorităţile civile şi militare din Basarabia şi luând în stăpânire 
Dobrogea, Delta Dunării şi Insula Şerpilor”6.

În încheiere, se specifi ca faptul că: „celelalte chestiuni vor fi  regulate pe cale 
constituţională”7.

3 Regele Carol I al României, Cuvântări şi scrisori, tom II, Bucureşti, 1909, p. 227
4 Apud. Romulus Seişanu,  Dobrogea. Gurile Dunării şi Insula Şerpilor. Schiţă Monografi că. 
Studii şi documente, Bucureşti, 1928, p. 183-184
5 Ibidem, p.184
6 Ibidem; G. D. Nicolescu, Parlamentul României, partea I-a, Bucureşti, 1906, p. 326
7 Romulus Seişanu, op. cit., p. 184
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Referindu-se la Dobrogea, Ion C. Brătianu afi rma în şedinţa Senatului din 28 
septembrie 1878: „Noi am posedat-o cu sângele nostru, am pierdut-o cu sabia 
şi acum s-a întors la noi iarăşi cu sabia! Un pământ între Mare şi cel mai mare 
fl uviu din Europa, dumneavoastră voiţi să-l lăsaţi? (…) Luând Dobrogea ne 
deschidem o poartă prin care ne punem în raport cu lumea întreagă”8.

În urma cererilor repetate adresate de către guvernul român guvernului rus 
în vederea punerii în aplicare a prevederilor tratatului de la Berlin şi pentru 
retragerea trupelor ruse din Dobrogea, acesta din urmă a înştiinţat autorităţile 
de la Bucureşti la 12 noiembrie 1878 că autorităţile ruse din Dobrogea au primit 
ordin să predea administraţia provinciei autorităţilor române9.

În primii doi ani de administraţie în Dobrogea au fost create structuri 
administrative compatibile cu cele din restul ţării. Acest efort de organizare 
este ilustrat de adoptarea „Regulamentului de administraţie publică asupra 
organizaţiunii judecătoreşti, competenţei şi procedurii autorităţilor judecătoreşti” 
(11 noiembrie 1878), a „Regulamentului pentru împărţirea şi organizarea 
administrativă” (13 noiembrie 1878), a regulamentului referitor la stabilirea şi 
perceperea impozitelor (14 noiembrie 1878), a regulamentelor privind serviciile 
vamale şi administrarea domeniilor şi pădurilor statului     (18 noiembrie 
1878)10. 

Astfel, prin „Regulamentul pentru împărţirea şi organizarea administrativă 
a Dobrogei” comunele urmau a fi  conduse de către un primar asistat de către un 
consiliu format din 4 notabili aleşi de către locuitori11.

Acelaşi regulament administrativ prevedea organizarea administrativ-teritorială 
a Dobrogei în 3 judeţe: Kustendge (Constanţa), Tulcea şi Silistra Nouă12.

Acesta se dorea o copie fi delă a legilor administrative ale României ce erau, 
asemenea Constituţiei din 1866, printre cele mai liberale din Europa. Referindu-
se la aceasta, Domnitorul Carol afi rma că „este atât de liberală ca toate celelalte 
din Europa”13.

Conform prevederilor regulamentului administrativ, prefecţii din Dobrogea 
dispuneau de puteri mai mari decât cei din stânga Dunării. Astfel, aceştia aveau 
în subordine: administratorii de ocoale (art. 20-21), poliţia     (art. 22), primarii, 
pe care ei îi numeau (art. 23) şi pe care îi puteau revoca din funcţie (art. 27)14. 

De altfel, conform prevederilor articolului 14 al regulamentului, toţi funcţionarii 
publici din judeţ se afl au în subordinea prefectului.  
8 Apud. Petre Maravela, 1878 – Reinstalarea administraţiei româneşti în Dobrogea, în „Marea 
Noastră”, an XVIII, nr. 3 (68)/ aprilie-iunie 2008, p. 4-5
9 Romulus Seişanu, op. cit., p. 186
10 Ibidem; Romulus Seişanu, op. cit., p. 202
11 Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, op. cit., p. 353
12 Mihai Ionescu Dobrogeanu, Dobrogea în pragul veacului al XX – lea…, p. 357
13 Apud. Georges Angelesco, Etude sur la Dobrogea au point de vue de l’ organization des 
pouvoirs publics, Paris, 1907, p. 117 
14 Ibidem, p. 118
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Prin intermediul prevederilor regulamentului de organizare judecătorească a 
Dobrogei funcţionarilor judiciari din provincie li se acordau puteri destul de mari 
în comparaţie cu cele ale funcţionarilor din dreapta Dunării.

Atribuţiile şi puterile prefecţilor au fost reduse prin intermediul prevederilor 
legii de organizare a Dobrogei din 9 martie 1880. Cu toate acestea, unii prefecţi 
ai judeţelor din Dobrogea au comis o serie de abuzuri pe durata mandatului lor 
în provincie15. 

Conform prevederilor articolului 16 al regulamentului administrativ „scopul 
prefectului este de a veghea la aplicarea legilor ţării”16. Pentru acest lucru el 
este obligat să ia măsuri prudente, lăsând populaţiei timpul necesar pentru a se 
convinge de utilitatea noilor reforme.  

Articolul 15 al regulamentului prevedea că prefectul este obligat să informeze 
ministerele, la fi ecare 15 zile, în legătură cu reformele pe care le consideră 
necesare în legislaţia actuală. Astfel, şcoala, administraţia locală, judeţeană, 
spitalele, serviciul de drumuri şi poduri urmau să constituie obiectul primelor 
măsuri pe care prefecţii urmau să le ia în Dobrogea17.

Acelaşi articol prevedea că prefectul, prin intermediul ordonanţelor, va aduce la 
cunoştinţa cetăţenilor măsurile propune şi adoptate de către ministere şi aprobate 
de către Domnitor. El avea obligaţia de a le pune în aplicare.

Articolele 25, 26 şi 28 ale regulamentului stabilesc modul de funcţionare al 
consiliilor locale. Acestea „sunt formate din 4 consilieri locali”  (art. 9) aleşi 
pentru a-l ajuta pe primar.

Conform prevederilor articolului 27 al regulamentului „primarii pot fi  
suspendaţi atunci când nu îşi îndeplinesc îndatoririle de serviciu”18.

După intrarea trupelor române în Dobrogea (14 noiembrie 1878) regulamentul 
administrativ a fost pus în aplicare prin numirea lui Remus Opreanu ca prefect 
al judeţului Constanţa. Ulterior au fost numiţi şi prefecţii judeţelor Silistra Nouă 
şi Tulcea.

În acest context, sub conducerea prefectului Remus Opreanu, s-a constituit 
Consiliul Comunal al oraşului Constanţa, care a adoptat o serie de hotărâri cu 
caracter administrativ. Acestea se referă, printre altele, la: funcţionarea spitalului 
comunal, prevenirea şi stingerea incendiilor, curăţenia şi iluminatul stradal. 
Acelaşi Remus Opreanu a numit şi comisia pentru elaborarea bugetului local pe 
anul 187919.

Remus Opreanu a fost cel care a aprobat primul regulament privind administraţia 
locală a Constanţei. Acest regulament prevedea: obligaţia pentru proprietarii şi 

15 Ibidem
16 Ibidem
17 Ibidem, p. 121
18 Ibidem, p. 124
19 Cosmin Zaporojan, Primii ani ai administraţiei româneşti în Dobrogea în „Cuget Liber 
Special”, supliment al ziarului „Cuget Liber” din 27 noiembrie 2006, p. 2
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chiriaşii de stabilimente şi prăvălii de a mătura în fi ecare dimineaţă, de a curăţa 
trotuarele şi interzicea depozitarea gunoaielor provenite din diverse activităţi 
pe trotuare20. Era stipulată, de asemenea, obligaţia proprietarilor de a îndepărta 
dărâmăturile afl ate pe proprietatea lor, cât şi de a demola construcţiile afl ate într-o 
stare avansată de degradare21. 

În perioada în care a îndeplinit funcţia de prefect al judeţului Constanţa  s-a 
ocupat, în mod special, de înfi inţarea şcolilor săteşti, contribuind şi la elaborarea 
şi aplicarea legii de organizare administrativă a Dobrogei, lege ce a pus bazele 
administraţiei româneşti în provincie. 

După numirea sa în funcţia de prefect, Remus Opreanu efectuează o inspecţie 
în judeţ, după care îi comunică  ministrului de interne primele sale impresii:  „În 
oraşul Kustenge este local de şcoală publică, ocupat actual de spital rusesc, 
cuprins de un salon mare încăpător, 100 până la 150 de elevi”22.  

O altă personalitate ce a marcat primii ani ai administraţiei româneşti în oraşul 
Constanţa a fost primarul oraşului, Antonio Alexandridi. Acesta a fost numit 
primar al oraşului Constanţa la 12 decembrie 1878. 

La aceeaşi dată s-a constituit şi Consiliul Comunal al oraşului, în baza 
regulamentului de organizare şi împărţire administrativă a Dobrogei. Acesta era 
constituit din: Antonio A. Alexandridi, Basilio Gombo, Ali Kadâr Effendi, Hafuz 
Regep Effendi şi Bohor Seni23.

Conform prevederilor articolului 3 al regulamentului administrativ „judeţul 
Kiustenge se compune din 3 plăşi: Kiustenge, Hârşova şi Mangalia”24.

Referitor la judeţul Tulcea, al cărui prim prefect a fost numit George Mihail 
Ghica, articolul 2 al regulamentului administrativ prevedea faptul că „se compune 
din 4 plăşi: Tulcea, Sulina, Măcin şi Babadag” 25, în timp ce, articolul 4 se referea 
la înfi inţarea judeţului Silistra Nouă, care „se compune din două plăşi: Medgidie 
şi Silistra Nouă”26.

Organizarea poliţiei în Dobrogea este reglementată de către articolul 5 
al regulamentului ce prevedea că „în oraşele Tulcea, Kiustenge şi Rasova se 
înfi inţează câte o poliţie de clasa I-a”27, în timp ce, articolul 6 prevedea că „în 
oraşele şi târgurile Kilia, Mahmudia, Isaccea şi Cernavodă se va înfi inţa câte o 
poliţie de clasa a II-a”28.

Atribuţiile prefecţilor celor trei judeţe din Dobrogea erau reglementate într-o 
secţiune a regulamentului dedicată acestora. Astfel, articolul 11 prevedea că 
20 Ibidem
21 Ibidem
22 Ibidem
23 Ibidem
24 “Moniorul Ofi cial”, nr. 254/15 noiembrie 1878, p. 7 148-7 149
25 Ibidem
26 Ibidem
27 Ibidem
28 Ibidem
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„prefectul administrează districtul său, de uă cam dată după legile şi obiceiurile 
locale, dând tot ajutorul administraţiei întru esecutarea întocmai a regulamentelor 
celor-lalte ministere”29.

Conform articolului 15 al regulamentului „prefectul este obligat ca la fi ecare 
15 zile să raporteze ministerelor respective îmbunătăţirile şi reformele ce crede 
necesar a se introduce în legislaţia locală actuală care să înlesnească pe cât s-ar 
putea apropierea de legislaţia generală a ţărei”30.

Acelaşi articol se referea la atribuţiile prefectului privitoare la „şcoală, 
administraţia comunală şi judeţiană, serviciul sanitar şi drumurile de 
comunicaţie”, precizându-se că toate acestea „vor face obiectul primelor 
dispoziţii la cari prefectul va fi  dator a da toată serioasa sa solicitudine”31.

Una dintre îndatoririle principale ale prefecţilor judeţelor din Dobrogea, 
conform prevederilor articolului 17 al regulamentului administrativ era 
„menţinerea iubirei şi a înfrăţirei între diferitele culte şi naţionalităţi, prin 
respectarea datinelor şi dogmelor fi e-căruia cult”32.

Artcolul 18, ultimul articol referitor la atribuţiile prefecţilor, preciza că 
„prefectul lucrează sub ordinile directe ale ministrului de interne, esecutând în 
acelaşi timp ordinile totor celor-lalţi miniştri”33.

În subordinea directă a prefecţilor se afl au administratorii de plăşi. Astfel, 
conform prevederilor articolului 20 al regulamentului din 13 noiembrie 1878, 
„administratorii, în circumscripţia încredinţată lor, au aceleaşi îndatoriri şi 
drepturi ca şi prefectul”34.

Articolul 21 prevedea că administratorul „îi înlesnesce prefectului tote 
sciinţele culese la localitate şi prin raporte săptămânale le supune la aprecierea 
prefectului”35.

Ultima secţiune a regulamentului prezenta atribuţiile şi îndatoririle primarilor 
localităţilor dobrogene.

Astfel, articolul 23 preciza că „primarul este numit de către prefect dintre cei 
cinci locuitori aleşi ai comunei”. În vederea desemnării primarului unei localităţi, 
„religiunea nu este un obstacol”36.

Primarii localităţilor aveau obligaţia de a „încunosciinţa în               tot-
d-a-una pe administratorii de plasă despre veri-ce turburare sau neorânduială 
întâmplată între locuitori”37.

Conform prevederilor articolului 27, primarul era în subordinea directă a 
29 Ibidem
30 Ibidem
31 Ibidem
32 Ibidem
33 Ibidem
34 Ibidem
35 Ibidem
36 Ibidem
37 Ibidem
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administratorului de plasă, care îl putea suspenda din funcţie „când   l-ar dovedi 
abătut de la datoriile sale”38. Cu toate acestea, numai prefectul    „îl poate 
revoca”39.

Consiliul comunal putea fi  suspendat de către administratorul plăşii în cazul 
în care membrii acestuia nu îşi îndeplinea îndatoririle, putând fi  dizolvat de către 
prefect.

Conform articolului 30 al regulamentului, acesta avea anexată o listă 
cuprinzând funcţionarii administrativi din Dobrogea, precum şi salariul şi diurna 
aferente fi ecărei funcţii în parte.

După elaborarea regulamentului administrativ de către ministerul de interne, 
documentul a fost prezentat spre aprobarea parlamentului40, urmând ca odată 
obţinut acordul acestui for, regulamentul să fi e sancţionat de către Domnitorul 
Carol I. În acest sens, ministrul de interne, C.A. Rosetti înainta către  Carol I o 
cerere privind sancţionarea regulamentului administrativ al Dobrogei41.   

Încă de la 17 noiembrie 1878, la scurt timp după sancţionarea regulamentului 
administrativ al Dobrogei, era expediată de la ministerul de interne către 
prefectura judeţului Silistra Nouă o înştiinţare conform căreia vor fi  expediate 
de la Bucureşti „un număr de cinci exemplare Monitorul Offi cial No. 254 în 
care este publicat regulamentul pentru împărţirea şi organisarea administrativă 
a Dobrogei”42.

În cuprinsul aceleiaşi înştiinţări se făcea recomandarea către prefectul judeţului 
Silistra Nouă „a face să se trimită câte unul din aceste monitore şi administraţiilor 
şi poliţiilor din acel judeţ spre a avea în vedere menţionatul regulament”43.

În ianuarie 1879 prefectul judeţului Silistra Nouă, Ghergheli, şi directorul 
prefecturii, Alexandru Macedonski cereau permisiunea ministerului de interne 
pentru desfi inţarea posturilor de translatori din cadrul prefecturii „pentru cuvântul 
că în districtul Silistra Nouă românii fi ind numeroşi şi răspândiţi prin multe sate, 
nu se simte necesitate de translatori”44.

La doar câteva luni de la adoptarea regulamentului privind organizarea 
administrativă a Dobrogei, printr-un decret domnesc din             20 martie 
1879, s-a decis ca începând din data de 1 aprilie 1879 judeţul Silistra Nouă să-şi 
înceteze existenţa, localităţile sale fi ind integrate judeţului Constanţa.

În aceste condiţii, printr-o telegramă datată 24 martie 1879 şi adresată 
ministrului de interne, Alexandru Macedonski îşi prezenta demisia din funcţia de 
director al prefecturii judeţului Silistra Nouă45, după ce într-un document datat 
38 Ibidem
39 Ibidem
40 A.N.I.C., fond Ministerul de Interne. Diviziunea Administrativă, dosar 264/1878, f.2
41 Ibidem, f. 6
42 Ibidem, f. 26
43 Ibidem
44 A.N.I.C., fond Ministerul de Interne. Diviziunea Administrativă, dosar 274/1879, f. 17
45 Ibidem, f. 73
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22 martie 1879 şi adresat tot ministrului de interne afi rma că „noi cărora ne e 
încredinţată până în ultimele momente conducerea acestui judeţ, suntem ţinuţi a 
îngriji de bolnav, măcar că am fi  convinşi că stă să-şi dea obştescul sfârşit”46.

La scurt timp după demisia din funcţia de director al prefecturii Silistra Nouă, 
prefectul judeţului Tulcea, George M. Ghica, expedia către ministrul de interne o 
telegramă datată 8 aprilie 1879 cu solicitarea: „rog bine voiţi a confi rma în postul 
vacant de administrator arondismentului Sulina pe D. Macedonski”47.

În acelaşi sens, ministrul de interne I. C. Brătianu, îi adresa la            16 
aprilie 1879 o telegramă Alteţei Sale Regale Domnitorul Carol prin care adresa 
solicitarea: „rog plecat să daţi confi rmarea Dlui Alexandru Macedonski ca 
administrator la plassa Sulina în locul vacant”48.

De altfel, plasa Sulina şi, în special, oraşul Sulina s-au bucurat de o atenţie 
deosebită din partea autorităţilor administrative româneşti, aici fi ind sediul 
Comisie Europene a Dunării49.

După o scurtă perioadă în care administrator al plăşii Sulina a fost Alexandru 
Macedonski, la 17 august 1879 în această funcţie a fost numit Ştefan Alexandru 
Ghica50, cel care s-a preocupat de stabilirea unor relaţii corecte între autorităţile 
române şi Comisia Europeană a Dunării şi de modernizarea oraşului Sulina şi a 
celorlalte localităţi din Delta Dunării51. 

În concluzie, regulamentul de organizare administrativă a Dobrogei, adoptat 
în noiembrie 1878, a stat la baza unei administraţii moderne în Dobrogea, fi ind 
înlocuit în martie 1880 de legea de organizare a Dobrogei în vederea unei cât mai 
grabnice armonizări instituţionale şi integrări administrative a regiunii în cadrul 
statului naţional român modern.  

 

 

 

46 Ibidem, f. 74
47 A.N.I.C., fond Ministerul de Interne. Diviziunea Administrativă, dosar 272/1879,      vol. I, f. 
171 
48 Ibidem, f. 172
49 Mihai Ionescu Dobrogeanu, Dobrogea în pragul veacului al XX-lea. Geografi a matematică, 
fi sică, politică, economică şi militară, Bucureşti, 1904, p. 394-395
50 A.N.I.C., fond Ministerul de Interne. Diviziunea Administrativă, dosar 272/1879,      vol. II, 
f. 153
51 Ştefan Sturza, Expunerea situaţiunei plasei Sulina. Judeciul Tulcea, Tulcea, 1880, passim; 
Ştefan G. Kimet, Noţiuni elementarii de geografi a districtelor Dobrogei, Galaţi, 1880, passim
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DECRET DOMNESC

Carol I

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Domn al Românilor,
La toţi de faţă şi viitori, sănătate!
Asupra raportului ministrului Nostru secretar de Stat la departamentul de 

Interne, sub No. 19 695;
Avînd în vedere jurnalul consiliului Nostru de miniştri, No. 6, încheiat în 

şedinţa din 13 Noembre curent.
Avînd în vedere voturile Corpurilor Legiuitore de 28 şi 30 septembre curent,
Am decretat şi decretăm ce urmează:

Regulament pentru împărţirea şi organisarea administrativă a Dobrogei

Titlul I – Împărţirea Dobrogei în districte şi plăşi

Art. 1 Teritoriul coprins între gurele Dunărei, ţinutul Dobrogei şi pămînturile 
învecinate, hotărîte la Nord de talvegul braţului Chilia, la sud prin linia de 
delimitare ce pleacă de la Silistra şi se opresce la Mangalia, se ămparte ăn trei 
judeţe: judeţul Tulcea, judeţul Kustengea, şi judeţul Silistra Nouă avînd de 
reşedinţe ale autorităţilor superiore oraşele cu aceleaşi nume.  

Art. 2 Judeţul Tulcea se compune din patru plăşi: Tulcea, Sulina, Măcin şi 
Babadag.

Plasa Tulcea coprinde tote satele din fostul Caimea-Camlâk, afară de Larikion. 
Mai coprinde: Isaccea, Nicoliţel, Teliţa şi Celicdere, ce făceau altă dată parte 
din Mudurlikul Isaccei, şi încă tote satele pendinte altă dată de Mudurlikul 
Mahmudiei.

Plasa Sulina coprinde: oraşul Sulina, tote satele pendinte de vechea căimăcămie 
cu acelaşi nume, precum şi satele ce compuneau fostul Mudurlik al Chiliei. I se 
adaogă Insula Şerpilor.

Plasa Măcin coprinde: oraşul Măcin şi tote satele vechei căimăcămii cu 
acelaşi nume, mai adăogândui-se satele: Giaferca, Taiţa, Diglis-Monastir, Cocoş-
Monastir şi Giafer-Islam, pendinte altă dată de Isaccea-

Plasa Babadag coprinde: oraşul Babadag şi tote satele ce compuneau fostul 
caimacamlâk cu acelaşi nume.I se adaogă satul Sarikioi.

Art. 3 Judeţul Kiustenge se compune din trei plăşi: Kiustenge, Hârşova şi 
Mangalia.

Plasa Kiustenge coprinde tote satele vechei căimăcămii cu acelaşi nume.
Plasa Hârşova coprinde oraşul Hârşova şi tote satele fostului caimacamlîk.
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Plasa Mangalia coprinde oraşul Mangalia şi tote satele vechei căimăcămii cu 
acelaşi nume, până la hotarul despre principatul Bulgariei.

Art. 4 Judeţul Silistra-Nouă se compune din două plăşi: Medjidie şi Silistra-
Nouă.

Plasa Medjidie coprinde oraşul Medjidie şi tote satele caimacamlîkului de altă 
dată şi Cernavoda afară de Rasova.

Plasa Silistra-Nouă coprinde Rasova şi tote satele afl ate între plăşile Mejidie 
şi Mangalia de uă parte, Dunărea şi hotarul despre principatul Bulgariei de cea-
laltă.

Art. 5 În oraşele Tulcwea, Kiustenge şi Rasova se înfi inţează câte uă poliţie 
de clasa I-ia.

Art. 6 În oraşele şi târgurile Kilia, Mahmudie, Isaccea şi Cernavodă se va 
înfi inţa câte uă poliţie de clasa a II-a.

Art. 7 Comisarii de poliţie, sub-comisarii şi tot personalul poliţiei esterne în 
oraşele unde s-a hotărât a exista poliţie, se vor înfi inţa după trebuinţă, în urma 
recomandărilor prefectului de district către ministrul de interne.

Comuna

Art. 8 Fie-care sat formează o comună.
Art. 9 Comuna este administrată de către primar, asistat de un consiliu compus 

de patru persone locuiori stabiliţi într-ânsa, aleşi de către consătenii lor, conforrm 
obiceiurilor localităţei.

Titlul II – Despre prefect

Art. 10 Prefectul, în districtul său, este representantul guvernului central.
El are sub îngrijirea şi răspunderea sa ordinea publică şi, prin urmare, garanţia 

proprietăţei, a averei, a onorei, a libertăţeiindividului şi ocrotirea drepturilor şi 
libertăţei tutulor cultelor.

Art. 11 Prefectul administrează districtul său, de uă cam dată după legile şi 
obiceiurile locale, dând tot ajutorul administraţiei întru esecutarea întocmai a 
regulamentelor celor-lalte ministrere. 

Art. 12 Ca reprezentatnt al guvernului central, el are la dispoziţia sa, în 
marginele legei, puterea publică.

Art. 13 El, în acestă calitate are întâiul pas la tote recepţiunile, primesce tote 
felicitările.

El observă mersul totor servicielor şi părerile sale, când crede necesariu, le 
supune la aprecierea ministrului respectiv.

Art. 14 Toţi funcţionarii administrativi şi poliţienesci sunt sub ordinele sale.
Art. 15 Prefectul este obligat ca la fi ecare 15 zile să raporteuze ministerelor 
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respective îmbunătăţirile şi reformele ce crede necesar a se introduce în legislaţia 
localăactuală care să înlesnească pe câta s-ar putea apropierea de legislaţia 
generală a ţărei.

Ast-fel, şcola, administraţia comunală şi judeţiană, serviciul sanitar şi drumurile 
de comunicaţie vor face obiectul primelor disposiţii la cari prefectul va fi  dator a 
da tota seriosa sa solicitudine.     

Măsurile propuse şi adoptate de ministerele respective şi aprobate de Domnitor, 
prefectul le va face cunoscut populaţiunei prin ordonanţă şi le va esecuta în 
tocmai.

Art. 16 Ţinta la care prefectul cată a se sili să adjungă va fi  legislaţia generală 
a ţărei. Pentru a adjunge însă la aceasta, este obligat a lua mesuri prudinţi, lăsând 
timp populaţiei locale a se pătrunde de folosele nouelor reforme.

Art. 17 În ori-ce cas prefectul este ţinut a nu trece peste legile generale ale 
ţărei.

Este lăsat la inteliginţa sa să nu aplice însă unele părţi cari ar fi  în contra dicere 
cu deprinderile şi cu legislaţia locală.

Menţinerea iubirei şi a înfrăţirei între diferitele culte şi naţionalităţi, prin 
respectarea datinelor şi dogmelor fi e-căruia cult, va face prima preocupaţiune a 
prefectului.

Locuitorii Dobrogei (ai României transdanubiene) fi ind consideraţi ca fi i ai 
aceleiaşi Românii, toţi se vor bucura de uo potrivă de aceleaşi îngrijiri şi drepturi, 
şi preefctul este însărcinat cu aceasta.

Art. 18 Prefectul lucrează sub ordinile directe ale ministrului de interne, 
eseecutând în acelaşi timp ordinile totor celor-lalaţi miniştrii în atribuţiunile lor.

Prefectul este supus la tote celelalte îndatoriri către diferitele ministere 
întocmai ca şi cei-lalţi prefecţi ai ţărei.

Titlul III – Despre administratorii de plăşi

Art. 20 Administratorii, în circumscripţia încredinţată lor, au aceleaşi îndatoriri 
şi drepturi ca şi prefectul.

Art. 21 Administratorul lucrează sub ordinile prefectului. El îi înlesnesce tote 
sciinţele culese la localitate şi prin raporte săptămânale le supune la aprecierea 
prefectului, care apoi le studie şi le modifi că conform îndatoririlor sale.

Titlul IV – Despre poliţai

Art. 22 Poliţaii sunt direct sub ordinile prefectului şi administrează poliţia în 
marginile legilor şi obiceiurilor locale şi conform instrucţiilor prefectului.

El are sub ordinile sale totă poliţia locală.
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Titlul V – Despre primarii de comune

Rt. 23 Primarul este numit de către prefect dintre cei cinci locuitori aleşi ai 
comunei.

Religiunea nu este un obstacol la numirea primarului. Prefectul va căuta însă, 
în alegere, a avea în vedere religiunea profesată de cel mai mare număr.

Art. 24 Primarul, asistat de consilieri, îngrijesce şi ia mesurile cuvenite 
pentru poliţia rurală, pentru paza bunei ordine şi linisce între locuitori, şi pentru 
îndeplinirea ordinilor ce ar primi de la autoritatea superioră.

În cas de crime sau de delicte, el urmăresce şi descoperă pe autorii lor până la 
sosirea administratorului de plasă, căruia îi va fi  făcut cunoscut în dată comiterea 
faptului.

El va încunosciinţa în tot-d-a-una pe administratorul de plasă despre veri-ce 
turburare sau neorânduială întâmplată între locuitori.

Art. 25 Consiliul comunal, sub preşedenţia primarului, va căuta să împace tote 
neînţelegerile dintre locuitorii comunei. Are îndatorirea de a lua tote mesurile 
necesarii pentru prosperarea intereselor generale ale comunei. Este responsabil 
pentru veri-ce desordine din causa religiunei, va acorda egală protecţiune totor 
cultelor, va îngriji pentru buna stare a şcolei şi a templelor religiunei.

Art. 26 Prin mijlocele de cari pote dispune, consiliul comunal va face ca 
stradele şi căile de comunicaţiune de pe teritoriul comunei să fi e întreţinute în 
condiţiuni satisfăcătoare.

Art. 27 Primarul se va supune ordinilor administratorilor de plăşi.
El va putea cere adjutorul forţei publice pentru restabilirea ordinei în cas când 

va fi  turburată în interiorul comunei.
Administratorul îl va putea suspenda când l-ar dovedi abătut de la datoriile 

sale.
Prefectul numai îl poate revoca.
Art. 28 Când s-ar constata că consiliul comunal nu corespunde îndatoririlor 

sale, administratorul îi suspendă eserciţiul autorităţei sale şi va raporta prefectului, 
care pote disolva consiliul şi ordona altă alegere.

Art. 29 În comunele de reşedinţă a prefecturei, prefectul pote prezida adunarea 
consiliului comunal, veri de câte ori va crede de cuvinţă. Pote delega să-l 
înlocuiască pe directorul prefecturei.

Art. 30 Alăturatul stat care fi xează numărul funcţionarilor şi apuntamentele lor 
se va aplica pentru Dobrogea până ce Corpurile Legiuitore vor organisa prin lege 
această parte a României.

Art. 31 Ministrul  Nostru secretar de Stat la departamentul de interne este 
însărcinat cu esecutarea acestui decret.

Dat la Bucuresci, la 13 Noembre 1878.
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Ministru secretar de Stat
        la departamentul de interne                               CAROL

                    C. A. Rosetti

MINISTERUL DE INTERNE 

Statul personalului funcţionarilor administrativi în Dobrogea

Prefectura                                          Leafă           Diurne     Total/an

Prefect                                                         800               700                18 900
Director                                                       600               200                  9 600
Şef de birou                                                 800               100                  4 800
Ajutor de prefect (2)                                   200                100                  7 200
Translator                                                    300                 -                     3 000       
Registrator-arhivar                                      200               50                    3 000
Copişti (4)                                                   200                -                      9 600
Odăiaş                                                             -                 80                      960
Spese de cancelarie                                        -                 100                  1 200

Administraţiile de plase

Administrator de plasă (9)                           400              400                 86 400
Ajutor I (9)                                                   300              100                43 200              
Ajutor II (9)                                                 300              100                 43 200
Translatori (9)                                             300              100                  43 200
Registratori-arhivari (9)                              150                50                  21 600
Copişti (18)                                                 150                -                    32 400
Odăiaşi (9)                                                       -                  60                  6 480
Spese de cancelarie                                         -                  50                  5 400

Poliţia clasa I

Poliţai                                                           400              200                  7 200
Ajutor de poliţai                                           300              100                  4 800
Şef de birou                                                  200               50                   3 000
Registrator-arhivar                                       200               -                      2 400
Translator                                                     200               -                      2 400
Copişti (2)                                                    150              -                       3 600
Odăiaş                                                           -                   60                   720
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Spese de cancelarie                                       -                    50                   600

Poliţia clasa a II-a 

Poliţai                                                        300                 100                  4 800
Ajutor de poliţai                                        200                  -                      2 400
Registrator-arhivar                                    180                  -                      2 160
Translator                                                  200                  -                      2 400
Copist                                                        150                 -                       1 800
Odăiaş                                                          -                   50                     600
Spese de cancelarie                                     -                    40                     480
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