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In perioada care a urmat anului 1848, viaţa economică a 
oraşului Tîrgu-Jiu cunoaşte o oarecare înviorare, ca urmare 
a dezvoltării unei industrii locale cu caracter manufacturier. 

Piaţa Victoriei „ piaţa cea mare" constituia adevăratul 
centru comercial al Tîrgu-Jiului,căci, aici în jurul Bisericii 
Catedrale se organiza tîrgul de săptămînă, unde „ vînzătorii 
şi vînzătoarele - nota "Nicolae Iorga - stau aşezaţi pe mar
gtnea trotuarului". 

Ca să-şi merite numele de oraş, începînd, din a doua ju
mătate a secolului trecut, edilii oraşului au înălţat clădiri ad
ministrative şi social-culturale. Printre acestea se numără şi 
clădirea Palatului Comunal - Primăria - ce se va ridica 
,.lângă peaţa cea mare a oraşului şi visa-vi de biserica Cate
.drală", 1 pe locul unde se:> găsea arestul prev.entiv. 

Printre proiP.ctele de legi, rămase spre rezolvare încă din 
anul 1891, era şi acela pentru autorizarea consiliului acestui 
judeţ de a ceda (,comunei de reşedinţă" localul în care s.e a
fla instalat arestul preventiv, în vederea ridicării unui local 
pentru primăria oraşulni. Acest proiect de lege avea un sin-
!Jur punct : · 

„Articol unic : Consiliul General al judeciului Gorjiu este 
autorizat de a ceda comunei Tîrgu-Jiu localul, proprietatea 
judeciului, în care se află instalat arestul preventiv, sul con
diţiunea ca comuna să procure judeciului un alt local pentru 
arest, pînă cînd judeciul 'şi va construi un local propriu". 2 

Se impunea mutarea arestului preventiv pentru „că con
stituie un act ne convenabil şi aproape imoral de a avea un 
local de arest în faţa unei biserici şi a unei pieţe publice r 
atât judeţul cât şi comuna au decis mutarea acestui arest". 3 
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Aşa cum reiese din procesul-verbal din 5 mai 1891, Pri
măria a format o comisie în care in.trau „judele de Instrucţie, 
sub-stitut al Tribunal ului, Preşedintele Comitetului Perma
nent, Consilieri Comunali, Inginerul şi Medicul comunei" ca
re urmau să se deplaseze şi să observe „casele D-lui Ştefan 
Sprâncenatu de peste apa Jiului, pe care comuna voeşte a le 
închiria pentru instalarea arestului Preventiv". 4 

Intrucît terenul uncie se găsea arestul preventiv nu era 
~uficiont pentru ridicarea nouiui edificiu, au fost expropriate 
t~renurile dimprejur ce au aparţinut proprietarilor „D-nei 
Elena Constantinescu, Ion Bărbulescu, în partea despre miaze
noapte u palatului comunal, D-nei Maria Dr. D. Staicu, soţia 
~i tutora minorilor defunctului Doc.tor Dimitrie Staicu, D-lui 
Paussi (Păun) C. Popescu, în partea despre miaze zi - tere
nuri care au treLuit pentru deschidere(! de estradele împreju
•ul palatului, şi· comunicaţie la piaţea din dosul palatului şi 
la Bulevardul (Jiu) - C.. A. Roseti". 5 

Proiectantul Palatnlui Comunal din Tîrgu-Jiu a fost Pe
tre Antonescu.'' Impreună cu autorităţile locale au prevăzut 
ca noua clădire ce urma să se ridice să cuprindă un corp cen
tcal şi două aripi - aripa lungă în partea dreaptă a clădirii 
si aripa scurtă în partea stingă. Corpul central urma să fie a
şezat cu faţa spre Catedrală, iar cele două aripi să fie orien
tate spre Bulevd1 dul Jiu. ,intre ele să fie amenajată o curte 
interioară. .; . ;;;. !, 

In ar.ul 1896 se întocmeşte devizul cu lucrările ce ~rm~~ 
sci. se facă la construirf'n. Palatului de către arhitectul Thoma 
Dobrescu din Buc.ueşti - Direcţiunea dădiri - care va fi şi. 
diriginte de lucrări. Devizul intitulat 11 MASURATORE PEN
TRU CONSTRUIREA PALATULUI COMUNAL DIN TlRGU
JlULUI" 7 cuprinde totalitatea lucrărilor ce urmau să se exe
cute grupate în maj multe capitole: 

I. Terascmente 
II. Zidărie 
III. TencuiPli 
IV. Pardoseli 
V. Dulgherie 
VI. Tîmplărie 
VII. Tinich!gerie 
I. Terasamente. Acest capitol cuprinde trasarea dimensi

unilor noului palat, sănarea fundaţiilor, canalelor, haznalelor, 
umpluturile necesare, ia-:- pămîntul ce rămîne . urma să fie 
transportat. Aici erau incluse· şi săpăturile „Ia scările exteri-
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oare din curte în faciada posterioară la aripău. 8 

II. Zidărie. Lucrările de zirlărie au cuprins cele mai di
YNSe materiale· 

1) „zidărie de beton de reportat pietriş cu var hydraulic 
la fundaţiuni";~ 

2) „zidăria de piatr:î. de Gura-Văii în formă de mozaic la 
soclu cu var hydraulic"; 10 

3) „zidăria de cărămidă cu mortar de var de report hi
draulic Ia fondatie în formă de cercuri" ; 11 

. 4) „zidăria bolţilor sub duşumelele parterului cu cără· 
midă bin~ arsă, cu mortar de var gras" ; 12 

5) „se mai adaugă la corpul central pilaştri la sala de 
pctşi pierduţi - buc. 4. La fel la intrare ~ 4 buc." 13, Pilaştrii 
au o înăltime de 5,75 m, de formă cilindrică. 

6) „zidărie cu cărămidă bine arsă cu mortar de ciment la 
stălpii vestibulului din parter" ; 14 

7) „zidărie de cărămidă cu mortar de var gras la etagiul 
I, pod şi coşuri de reportat". 15 

III. Tencuielile pereţilor urmau să se facă cu mortar de 
Yar alb la corpul central, aripa lungă, aripa scurtă, privăţi, 
fE•tade şi cu ipsos lucrat în panouri împreună cu ornamente 
la parter şi etaj I (Sala paşilor pierduţi, sala de şedinţă, sca
ra principală). 

La faţadă era prevăzut „coloratul de trei ori cu colore 
de apă. 

IV. Pardoseala a fost prevăzută din mozaic de 0,02 cm 
aşezat pe un straţ de beton pentru sala paşilor pierduţi, sca
t a principală şi vestibul etaj I şi beton simplu pentru 't:Ori
doare. 

L.a balcoane arhitectul Thoma Dobrescu prevăzuse plăci 
din piatră de Cîmpu-Lung de 0,30 cm grosime aşezate în mor
tar de ci1nent. 

V. Dulgheria - prevedea la tavane grinzi de brad cu ca
petele cătrănite de 0,14/0,20; 0,14/0,28 la parter şi etaj, şi 
dUcşumele de scînduri de brad de 0,05 m grosime aşezate „în 
uluc şi lc:mbă lucrate, împreună· cu pervadurile necesare". 16 

Pentru cabinetul primarului, sala şedinţelor şi camera de 
chibzuire se prevăzuse parchet american de stejar. 

VI. Tîmplăria. „Toată tîmplăria va fi din lemn de brad 
cu tocuri de stejar 0,08/0,18, cercevelele ferestrelor 0,05/0,07 
gros„ la uşi 0,05 m aşezate la loc, cu toate accesoriile nece
s_:ue, ferărie complectă, geamuri duble de 0,003 m gros. Cre-
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mone N = 16 broşte îngropate franceze, ivore de alamă, ger
mele necesare şi vopsitul în ulei de trei ori". 17 

VII. Tinichigerie. Acoperişul clădirii urma să se facă cu 
învelitoare de „ tablă de fer plumbuită aşedată la loc cu că te 
opt agrafe la fiecare bucată". 18 Se prevedeau de asemeni 
„sghiaburi din tablă albă charcool 40 la ladă aşedate la loc 
cu cârligele de fer forgea t conform de semn ului". 19 

Pen.tru urmărirea îndeaproape a lucrărilor şantieruim pa
latului, arhitectul Th. Dobrescu a adus în calitate de antre-. 
prenor pe inginerul Ion Poenaru. 

Lucrările de construire a palatului au început în anul 
1897 prin măsurarea şi trasarea punctelor de reper în vede
rea săpării şanţurilor. Aceste lucrări au fost îngreunate dato
rită intervenţiilor foştilor proprietari ai pămîn.tului lucru sem
nalat de inginerul Poenaru primarului ora,Jşului „mi s' a ridi
cut în mai multe rînduri punctele de reper de Doamna Elena 
Constantinescu pe motiv că este terenul Domniei-sale ; astfel 
că mi-e imposibil a putea începe cu nivelarea fundurilor te"
rasamentelor spre a putea în urma turna betonul". 20 

Piatra de temelie a palatuluj municipal s-a pus la 22 au-
gust 1898. 

Pe pergamentul pus în temelie este scris : 
„Anul mîntuirii Una mie opt sute nouă zeci şi opt 
luna lui August 
Aşezatu-s'a peatra de temelie a palatului municipal al 

oraşului Tîrgu-Jiului". 21 

Cea mai mare parţe a materialelor necesare construirii 
noului lăcaş au fost asigurate de comerciantul Matei Dănă
ricu din Tîrgu-Jiu. Neplata în timp a materialelor ridicate pen
tru construirea palatului va duce la dese procese între Matei 
Dănăricu şi ingineru! Ion Poenaru. 

Plîngerea din 2 octombrie 1899. reliefează acest lucru: 
„Domnule Primar 
Vă anexez aici un estras de cauză conform căruia am a 

primi de la d-nul Ion Poenaru, antreprenorul palatului muni
cipal, lei 3 933,54. în consecinţă vă rog respectuos să bine 
voiţi a dispune ca să se reţină din suma ce suszisul domn are 
a încasa de la onor. Primărie, suma citată şi să mi se înmî
neze. 

, Primiţi vă rog, domnule Primar, 
Matheiu I. Dănăricu". 22 

Urmare a acestor neînţelegeri antreprenorul Ion Poena
ru va părăsi lucrările Palatului la sfîrşitul anului 1899, pri-
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măria preluînd tacit sarcina de a aranja lucrări şi furniza di
rect materiale sub conducerea serviciului dirigent. Pentru su
pravegherea lucrărilor arhitectul Th. Dobrescu va delega pe 
ing. Dimitrie Harissescu. 

Lucrările executate nu au respectat în totalitate devizul 
de lucrări întocmit de arhitectul Dobrescu, astfel că : 

- lucrările de zidărie care prevăzuseră piatra de Gura
Văii au îost înlocuite în cea mai mare parte cu piatră de 
Runcu; . 

- balcoanele care prevedeau plăci de piatră de Cîmpu-
I.ung nu s-au realizat; · 

- dacă la capitolul dulgherie era prevăzut part:het ame
rican din stejar acesta nu s-a pus; 

- Ia faţade era prevăzut coloratul de trei ori cu culoare 
de apă „colore de apă înlocuit prin colore de lapte de var". 23 

- la acoperiş tabla de fier plumbuită a fost înlocuită cu 
t&blă ordinară „cu toate ferotestaţiunile făcute de către di
recţia lucrărilor, întreprinderea în loc să se conforme devf
sdui a învelit cu tablă ordinară în Ioc de tablă plumbuită" .24 

La 6 mai 1900, primarul oraşului Tîrgu-Jiu - Ion Câlni
ceanu trimite o scrisoare lui Ion Poenaru „am onore a ve 
ruga se bine voiţi a lua parte în ziua de 9 Maiu curent în co
misiunea pentru recepţiunea provizorie a lucrărilor esecuta-
tt~ la palatul, municipal". 25 · 

Din procesul-verbal încheiat la 9 mai 1900 reiese că in
ginerul Ion Pocnaru nu s-a prezentat pentru recepţia lucrări
lor. Deşi clădirea fus0se în linii mari terminată mai erau în
cii multe lucrări de făcut - „am găsit că din întregul local 
nu se pot primi provizoriu decât aripile normale corpului cen
tral, care sunt în măsură a servi de birouri Primăriei şi ser
viciilor dependente ; trebuind ca bunurile să. se instaleze de
ja în acest nou local, de ore-ce e nevoie să evacueze localul 
din oraş ocupat cu chirie până în prezent". 26 

Lucrările palatului au fost părăsite de însăşi arhitectul 
Thoma Dobrescu. Titu Frumu;;eanu va avea de rezolvat o pro
blemă dificilă - aceea a găsirii unui nou diriginte de lucrări 
pentru terminarea definitiva a lucrărilor primăriei. In şedin
ţa consiliului comunal din 28 mai 1901 se hotărăşte ca lucră
rile ce mai sînt de făcut pentru terminarea definitivă a pala
tului comunal să se încredinţeze arhitec.tului Dimitrie Maima-
1 olu, pentru care să i se plătească 80;0 din costul lucrărilor 
ce se vor executa. 

In ziua de 7 iunie 1901 se încheie un contract între Titu 
frumuşeanu - primarul Tîrgu-Jiului şi Dimitrie Maimarolu 
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~ arhitect domiciliat în Bucureşti. „D-nul Arhitect Dimitrie 
Maimarolu se obligă a dirija şi ecsecuta în regie lucrările 
pentru complecta terminare a palatului comunal după devi
zul respectiv fără a putea scade sub nici un cuvînt sumele 
pi evăzute în dosar la sumă totală a lucrărilor". 27 

Arhitectul Dimitrie Maimarolu a cerut primarului oraşu
lui să primească oferta diverşilor oameni ce se angajau în 
executarea luCliărilor definitive la palat. Printre an9ajaţi se 
numărau : Heinrich Herliscka, sculptor renumit, pentru com
pletarea lucrărilor de ornamente, Clemente Santelena pentru 
a~;ezarea scării de marmoră de Carara, Max Smodici - tini
chigiu, Peter Larser -pictor pentru terminarea lucrărilor de 
zugrăveală cu ulei de diferite cu1qri, stil mauresc cu poleială 
de aur metal, Carol Lang - tîmplar pentru. completarea lu
crărilor de tîmplărie şi aşezarea parchetului, Luciu Bernar
dini, specialist în pardoseala de mozaic, Petre Pontussi. 

In august .1902 erau făcute ultimele zugrăveli urmînd a 
se face curăţenia definitivă. 

In vederea evitării condensului din timpul iernii care ar 
strica din nou pictura, Petre Pontussi se oferă „a deschide 
patru ventilatoare la pivniţa parterului de Ia Palatul Comu
nal prin perforarea soclului de piatră şi aşedatul grătarului 
de for cu ciment". 28 

La 12 august acelaşi Petre Pontussi aduce la cunoştinţă 
primarului că „a terminat lucrarea scărei de piatră în partea 
c1(•spre e:-;irea în curte a vestibulului de la parterul lamina! 
prncum şi cea care duce în pivniţă, împreună cu didăria şi 
tencuele de ciment si porţiunea de mozaic în vestibul care 
nu erau terminate". 29 

Sr_rviciul de conservare al averii şi Palatului Comunal, în ve
derea alcătuirii bugetului pe anul 1903-1904, trimite prima
rului ora!iUlui următoarea cerere : 

„Am onore a propune Domniei voastre, următoarele lu
crări pentru terminarea definitivă a Palatului Comunal, pre
cum şi 'Cele de prima necesitate ce qrmeadă neapărat a se 
ecsecuta. 

Rugindu-vă a bine voiţi ca în calcul când şi D-voastră 
sunteţi de părere a se esecuta, se se prevadă sumele necesa
re pentru aceste lucrări : 

I. Aşedarea tuburilor de bazalt la privata etagiului (tu
burile find deja furnisate, plătite şi aflate în depozit) face
rea scaunelor de anin lustruit aşedarea waltler closetelor şi 
a depodilor- de apă în ambele cabine. 



II. T-erminarea scărei ramificată de piatră sub scara de 
onore. 

III. Fecerca unei lucarne 'Cu giamuri d'asupra acoperişu
lui la µarteii centrală a clădirei în partea despre apus,, pentru 
a se intrcduce lumina la ::trchiva instalată în pod. 

IV. Facerea unui grilagiu (balustradă) de fer, la scara 
spirală de lemn ce duce la pod, pentru a se evita accidente; 

V_ Transformarea cabinelor destinate pentru private la 
partea centrală, şi suprimate, în camere pentru oamenii de 
serviciu si requisite care nu ecsistă la această clădire ; 

VI. Comandarea unui orologiu public prevădut în planul 
primitiv al lucrărei. 

VII. Construirea unei private în piaţă, după planul alcă
tuit aflat la Primărie, care va servi atât pieţei cît şi publicu
lui ele la judecătoria de ocol - actualmente aflîndu-se una 
singură latrină mimai cu două cabine în construcţia corpu-
1ui Palatului Comunal şi care este insuficientă scopului pen
tru care este numită. 

VIII. Asemenea supun respectuos la aprecierea d-voas
triJ dacă pentru micile reparaţii şi întreţinere în bine condi
ţiuni a cl<ldirei precum şi c"urtii prin aşternere cu pietriş, fa
cere. de trotoire de bolovani în jurul clădirii ect. nu sunteţi 
d<:) părere a se prevedea ca la celle al.te clăderi ale statului, 
un fond de cel puţin 1 O/o din valoarea clădirei pe fie care an, 
crire în cas ele ne întrebuinţare, s-ar. afecta la mobilier, seau 
alte lucrări necesare clădire. 

Binevoiţi vă· rog Domnuie Primar, a primi stima de Inal
tJ consideraţie ce ve conserv. 

Conserv. al averei ~i Palatului 
D. C. Harissescu". 30 

Revista Jiul nr. 4 din 5 nov. 1906 face o prezentare a 
lucrărilor întreprinse de partidul conservator în perioada de 
după 22 decembrie 1904, pri_ntre acestea numărîndu-se cum
părarea ceasului {orologiului) şi aşe:tarea în turla primăriei 
!a un preţ de 1500 lei şi instalarea telefoanelor în palat cos
tînd 469,44 lei. Montarea orologiului pare a fi fost făcută în 
anul 1905. 

La 29 dec. 1910 Mah~i Dănăricu cere primarului oraşului 
Tîrgu-Jiu să-i fie achitată suma de 34 de lei „pentru obiecte
le furnizate pentru ceasul din turnul palatului comunal". 31 

Pentru înfrumuseţarea interiorului palatului au fost co
mandate pictorului bucureştean C. Caluscă ? executarea ~ 
două ,tablouri „Ajutor întîrziat" şi „Farul de la Constanţa''. 32 
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tablouri care au fost oferite primăriei la 26 nov. 1911 la pre· 
ţul de 3000 lei. 

Clădirea s-a menţinut în forma iniţială pînă în anul 1970. 
In urma împărţirii administrativ-teritoriale din 1968, prin 

înfiinţarea judeţului Gorj, s-a impus construirea unui nou se
diu politico-administrativ care să satisfacă necesităţile me
reu crescînde impuse în faţa noului judeţ. 

Prin proiectul nr. 89 din anul 1969, Oficiul pentru pro
iectarea construcţiilor „Carpaţi" este angajat în ridicarea no
ului sediu, prof. arhitect fiind Gh. Petra~cu, şef proiect Iva
neş, iar ca diriginte lucrări ~erban Cosmulescu. Noul sediu 
s·a alipit fostei Primării - Corpului central, cele două aripi 
- aripa lungă şi aripa scurtă au fost dărîmate. 

Edificiul ridicat,. monument de arhitectură, îmbină ve
chiul cu noul, frumosul cu utilul. 
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