
INCEPUTURILE ILUMINATULUI PUBLIC IN 

ORAŞUL TG. JIU 

ELENA UDRIŞTE 

Primele ştiri documPnt<ae despre iluminatul public în 
oraşul Tîrgu-Jiu le avem din anul 1835, cind Poliţia oraşului 
se adresează. Maghistratului (Primăriei), arătîndu-şi nemulţu
mirea, că „făcind băgare de seamă asupra felinarelor ce sînt 
hotărîte a să aprincte pe fiesticare seară de cătră neguţitorl, 
le vede în proastă stare, că unele sînt dărăpănate.„ că lumi
nări nu sil apri~d într-înself' după o orîn<luială, că numai trei, 
patru (seri) şi ::i.celea le lasă numai de ard cite un· ceas şi 
apoi le sting" (anex'.! TH). 

r,, înrhPiPre, poliţaiul oraşului, Zamfirache Broşteanu, 
pofteşte" Maghistratul să înainteze o situaţie cu „cite fe li
na re "rnt orînciuite în lillţa Oraşului şi care anume prăvăliaşi 
sînt îndatoraţi asupra fie~tidi.n1ia felinari a-l ţinea în bună 
starP". pentrn a lua măsurile necesare. 

Din acest preţios document pentrn subiectul în 'discuţie, 
rezultă că in acel timp ne~1ustorii oraşului - sau mai bine-zis 
JJrăvăHaşii. fiindc[i unii meşteşugari îşi comercializau proprii
le lor produse -· erau încl.1t0rnţi să asigure iluminatul pe uliţă 
după căderea nopţii şi, aceasta. desigur, nu pentru folosul 
tîrgoveţilor, care se culcau „octald cu găinile", ci pentru paza 
propriilor lor pră·vălii. 

Faptul că la acea dată unele dintre felinare se aflau dă
răpănate, presupune că acest sistem de iluminat nu era nou 
şi că el a fost practic cu mulţi ani înainte'. 

La· sfîrşitul anului Hl35, Ma.ghistratul întocmeşte situaţia 
cerută, precizînd că, 11 (unsprăzece) felinare sînt toate feli
narele oraşului", de fiecare răspunzînd cite un număr de cinci 
prăvăliaşi. Pe lingă norninalizc:rea prăvăliaşilor, se specifică 
şi profilul negoţului sau mesteşugului practicat 'de către aceş
tia : „Grigore hangiu ... Andrei cojocaru ... Sava abagiu.„ Şte
fan băcanu;.. Pătru cizmaru... Dumitru lumînăraru ... " etc. 
(anexa 1V). 
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In centrul oraşului, care polariza întreaga sa viaţă co
merciali.l., se aflau în cleceniFl al 4-lea al secolului trecut 55· 
de prăvălii (în cîteva cRzmi un negustor poseda două prăvă
lii), aşezate pe Uliţa Oraşului, care se mai numea şi Uliţa cea 
Mare sau Uliţa Dor-rneascd. (aşlăzi str. T. Vladimirescu), pre
cum şi în jurul Biserici! Catedrale, care pe atunci se numea 
Biserica Domnească sau Bise1ica Neguţătorilor. 

Pe baza unui studiu pe cc:re l-am efectuat asupra caselor 
vechi de pe această artPră principală a Tîrgu-Jiului, precum 
şi a proprietarilor clin prima !Lnn5.tate a secolului al XIX-iea, 
am identificat punctE·le ~mele au fost amplasate cele 1J feli
nare (v. notele, nnexn n: ). 

In perioada b care n,e refC'rim, se mai folosea şi un alt 
sistem de iluminat pul>lic -- cu mult mai vechi decît p.rimul 
- 'dar utilizat numai cu ocazia unor evenimente deosebite. 
Este vorba de ihunim1tul cu „seu pus în cioburi cu feştilă de 
bumbac". 

In jalba pc care o înainlr-,ază Ocîrmuirii (Prefecturii) ju
deţului Cori NeJ~:oe Sta.re~:in. unul dintre negustorii de frun
te 'ai oraşului de la încep"L:tul sgcqfului tr.e~~.t. s~ pnQ.ŞJ~. c;:ji, 
di[l luni:! noie~r1brie 18::~.1 ş1 plnii in aceeaşi lună a anului 18J4, 
a avut.contract pentrn up:ovizionarea judeţului cu luminări de 
seu şi la „zio.::i de Sflntul Nicolaie\ cit şi la venirea m5.riei 
!lale vocEi"', a ct"lt pent:-u „ll!".Tli1~aţ'.ia" ce s-a făcut cu aceste 
prilejuri „~;aptc~zilci şi noaii oca şi dreamuri 250, pus·ă în cio
buri cu !eştiili1 'le bumbac·'. carE· nu i se plătise încă pîn5. la 
şfîrşitul em1lui 183-1 (':1wxa I). 

Din con:~spondenţ„:1 purlatii înlre Ocîrmuire, Maghist!:_at şi 

medelnicerul Grigore Bîlteanu cel care primise seul 'de la re
clamant, nu se sic.bileştc cin:- trebuia să-l plătească. După 

părerea mrd2lnic0rului, fr:·o;ti\·itntile nu s-au făcut pe „obra
zul" său. ci pc al „cinsl(itei) Ocîrmuiri", care pe drept cuvîpt 
era obliyit:'t s?i. rchitc costc1l (t:.~1E'Xq II). 

„Cioburile" clrspre c<tre se vorbeşt-~ sînt opaiţele c:j.e lµt 
a,rs obi şm.i'tr-, executa 1 c de cutre olarii din Tî.rgu-Jiu". sa,u clin 
~mprejurimi, în care se punea sPul şi se aprindea feştila, de 
~umbac (în v:echimc, în S·3.U cînep5.). Din pvc"tc, nu ni s-a 
P.âstra.t nici--un eseT'lplsr din a[>em;enea recipiente. 

· Lucruzilc pvoh1e<J7.J. şi b 25 februari·~ 1846 .•. Maghistn1-
tul cere aprobare O:::îrmuirii jadeţului de a înfiinţa 40 ·ele fe-



linare „stutornice" pe uliţele oraşului „dupil pilda altor ase
menea oraşe". De ctcea stă dată, plata confecţionării şi între
ţinerii felinarelor nu mai privea pii! negustori sau pr<lv<lliaşi, 

ci Maghistratul, adică Primiiria, iar numărul lor creştea de la 
11, la 40, cxtinzl.udu-se şi pe alte uliţe apropiate de centru. 

Conform devizului întocmit, costul celor 40 oe felinare, 
plus stîlpii, lu;nînările de seu şi simbria a doi îngrijitori şi a
prinzători ai felinarelor se estima anual la suma de 3 674 lei. 
(anexa V). 

Interesante sînt şi condiţiile stipulate în contractul de în
treţinere a celor 40 de felinare, ce urma să se încheie intre 
Maghistrat şi viitorul ,,cont.racci" sau contractant (anexa VI). 

Astfel „contracciul" era obligat să aprindă în felinare lu
minări de sen a căror greutate era condiţionată de mărimea 
nopţilor. Pe lunile aprilie, mel, iulie şi august, se puneau lu
minări mai subţiri. care intrau cite douăzeci de buc. într-o oca 
(ocaua cca. 1260 gr.); pe lunile septembrie, octombrie şi mar
tie, lumîn<lri de cite patrusprnece buc. într-o oca ; iar pe 
lunile noiembrie, decembrie, ianuarie şi februarie, luminări 
de cite 'dousprezece buc. într-o oca. Cu alte cuvinte, cu cit 
nopţile erau mai lungi, creşteau în greutate şi luminările. 

Contracciul er,,i dator si'i aprindă pe fiecare lună toate fe
linarele în două.zeci ele nopţi., exceptînd zece nopţi, socotite 
cu lună plină. Dar dacă timpul era noros, era obligat să le a
prindă şi în acele nopţi. 

Aşa că cei doi înurijitori cingajaţi de contracd - neavînd 
la dispoziţie prevederile Serviciului Meteorologic de astăzi 
- trei-Juiau să stea mereu cu ochii pe cer în cele zece nopţi 
cu lună plinil; în cazul cinel luna - c~pricioasă - se ascun
dea după nori, să pre~JiHeasc<l iasca şi amnarul pentru aprin
sul felinarelor. 

Contracciul ::nai era obligat să pună în felinare luminări 
întregi, să le lase să ardii complet, geamurile felinarelor, în 
caz că se spărgeau, să nu le pună înnădite (geamul era un ar
ticol rar şi scu:np) ~.a. Dacă nu-şi respecta obligaţiile din con
tract, era supus la „ştraf" sau amendă către Maghistrat. 

Totuşi, âfacerea era destul de rentabilă, de vreme ce con
tractul se obţinea prin lic~taţie publică. 
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Din lista ce s-a întocmit de Maghistrat cu privire lai chel-· 
tuielile efectuate Pentru confecţionare.a felinarelor, rezultă 
că preţul lor a fost de 1060 lei. revenind pentru un singur fe
linar suma de douăzeci şi şase de lei şi douăzeci parale. 

ln acest preţ se includea : „„. felinaru lucrat cu geamu
rile şi văpseaoa trebuincioasă, de mărimea cerută după mă
sura lumînărilor „.fierul trelrnincios după cum s-au lucrat de 
meşterul covac (fierar) „.cumpărătoarea stîlpului de lemn în 
mărime de 15 palme lung (cca. 3,50 m, socotindu-se şi partea 
ce se introducea în pt-imînt), lucratul şi adusu„." (anexa VII). 

Tot în acest preţ se includen. şi „văpsitul stîlpului în trei 
feţe" adică în trei culori, care se tocmise cu meşterul zugrav. 

lntr-o seară către sfîrşitul anului 1846, sau cel mai tîrziu 
la începutul anului următor, cele 40 de felinare cu lumînări 
de seu s-au aprins, în aclmirntia tîrgujienilor - o realizare a 
edililor oraşului de acum aproape un secol şi jumătate. 

ANEXA I 

1831 d8cembrie 2 

Neagoie Stareşin din Tî:--gu-.lin d'l jalbă la Cirmuirea judeţului Gorj, 
ar;ttind că clin porunC'a forurilor administra·tive a dat ·o cantitate de seu 
„pusd. în cioburi cu feştilii ele bumbac" pentru iluminaţia ce s-a făcut cu 
oca;.i;1 unor zile ie~live şi încă nu i s-a făcut plata, cerind să fie despă
gubit. (copie). 

Cinst. Otcirmuire (a) acestui jude\i Gorjii, 

Fac plecată arătare că în anu hecut l(ea)t (1)833 noemvrie şi pănă Ja 
J(ea)t (1 )!.l3ţ nomevre l, am fo5t Îll!->LHcinat cu contrahtu luminărilor de său 
:;;i la zloa de Sfîntul Nic.ola:e, la luminătiia ce s-au făcut pentru numele 
indltrltnlui împănt Nicul<iie, cil ~; lu. venirea rnărirei sale vodă, din po
runca cinst(itei) Otd:muiri şi a ciil~titei Politii, am dat şaptezăci şi noaă 
oca său şi dreamuri 250. pusti iu cioburi cu feştilă de bumbac, care fac 
lei 167, p;n(ale) fi, dupfă) fdiiatnl ce-i erea, ocaoa lei 2, par(ale) 4, şi mă 
aflu răpdălori (sic) şi pănă acuma. 

Mă rog cins(itei) Odrmuirii cie a mă îndrepta de unde să ian aceşti 
bani. 

Plec<lt oinst(it<1i) Otcirmuirii, 

Noagoie Stmeş:n. 

Arh. St. Tg.-Jiu, Fond Primărie, pac. 2 1834-1835, dos. 26/1835, f. 6r 
(copie). 
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ANLXA II 

1133·1 t'.eCC!!1briP h 

Maghistrallll on1-:;ului T~!ti:1-Jin ~iim'.ll' m('(k!nicerului_ Gri~m:e BUtean~ 
copi~ d11p1i jall·a C<' !'\eagu1t! S!:1! <''. ::1 cP o Ina~ n.tase Otirmu~rh ~ad~ţulut 
Gorj, cu pr:virc la o c:i;Ll«lc c:e :.n: fJL' care ii ttal-o pentru 1lummat1a ce 
s-a Id.cut cn ocaz:J l!:wr zil•~ ff'sLH' şi lnci1 nu şi-a µrimit pla·ta; cere răs
puns de felul cum s-a rczoivat p:oblc ma. 

HJ35 martie 30. R:i:·puwul mec:c1n:.cf'mlui Grigore Bîlteanu către Ma
ghistratul ou1-;;ului Ti~un-Jiu. 

Magh;:,lratul c~a~ului 
Tirgu J:;u!ui 

1831, (!PC'hl'ffiV. n 
No. '2 '.7 

Cinst. :li. merlt~!niceriului 

C:liyore I'.îltNinu 

D. ch;r Nea!)·<· SL.~reşin, pr'n j11lbl5 datli. dHre cinstita Otcirmuire şi 
îndreptată cillre ,„ .. _,·>t J'.·l<1gl1~s1iat, ţwntru şaptezăci şi noo ocă său; drea~ 
muri 250, ;:r> a~iilct c;i oll <lat clum-lâle i:1 leat (1>833 noernv. şi ln leat 1834 
la venirea m5r1i ~1!le lui Yorli1, pentru tare să alătură dum-le şi copie de 
jalbă a dum-lui, pofteşte Jv!aghi~trn•tul flă dam-ta ca de să va fi prlimit 
acest său. cltipTi cum arată in j<1lbă să binevoeşti a-l desface şi Maghls
tratul să va cin<:ti c:.1 rLspuns. 

P::cz'.dcnt. 

Nicolae Miî.ldărescu 

Răsp1::1~ul JJ·2 <:ccc11ş! filă: 
Medel(n'.)r·.:;r C~igrHc~ B;lt1e;~m1) 

Cnst. Y!-Jghist::a: al 1:Kestui oraş, 

Ct! cinste priimind otno!;jeniia aC"easta şi- răspund că, acest său nu 
este dat de către mine, ci de ci\lre cinsl. Ocîrmuire pre vremea cind să 
afla ocîrmuitor d. mare culcer Grigore Călinescu! şi nu atîta său, ci nu
rn<ii doăzăci şi doă de oca. 

De aceea. să va face cuno~cut d. secretar (al) cinst. Ocînnuiri ca in
preunrl. cu <lum-lui să Vf'stes: pe dum-ei marea c.Jucereasa Smaranda Căli
r.e;;i.~ca a-m(i) cla voe ca ~i1 plătE-sc acest săa, de vreme că chiar Neagoe 
a tăcut atîla vreme şi nu s-au căutat în vremea ocîrmuirei răposatului d. 
clucer Căl:11escu, i;ir c!e a p15ti cit precum cere jăluitoru nu mă cunosc 
datori, că nu s-au focul pe obiazul mc·u, ci pe al cinst. Ocîrmuiri şi suma 
de 57 oca său clramuri 250, ce J!pst·~te din suma cerută, o va cere de Ja 
cel ce a seri;; neadevăr. 

( 1 )835 mart. 30 
Gligorc lliltcanu 

Arh .. St. Tg.-Jiu, Fond l';imihie, pac. 2, Hl3·1-1835, dos. 26/835, f. 5. 
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ANEXA III 

1835 decN11brie 2 

Adre~a P01itiel oraşului T!rgn-Jiu către Maghistrat (Primărie), cu pri
vire la felinarele din Uliţa cea Mare a oraşului (str. Tudor Vladimuescu). 

Poli \ia oraşului Tirgu-Jiiului 

Anu (1)835 dechemv. 2 
No. 314 

Cinst(itului) Mc:ghistrat al acestui oraş, 

După datoria ce are Poli\ii;:i spre privigherea pazii bunei orinduieli 
din coprinsui oraşului, făcind biigare de samă şi asupra felinarelor ce sint 
hotărite a să aprinde pe f!eştC'cc:re sară de către neguţltorl, le vede în 
proastă stare ; mai 1-iu că unE'le sint dărăpănate cu •totu şi al 2-lea că lu
minări nu să aprind intr-in~ăle dupu or!nduială, ci numai în cite trei, patru 
(seri) şi acelea le lasă n1,;mai de ard cite un ceas şi apoi le sting, lucru cu 
atolu neplăc!.lt şi inpotrivă. DE' aceid. Poliţia cu cinste pofteşte pă cinst(i
tul) Maghi~tralu ca să de(a) Politii ştiinţă cu foae alăturată de cite felinare 
sinit orindnite a fi in Uliţa Orc.şt•lui şi 'cine anume prăvăliaşi sini îndato
raţi a'iuprn fieştecăruia fE:.linari a-l ţinea in bună stare, ca după aceia apoi, 
Poliţin să u:rn1ează cele de cuvii1:tă, ~pre îndreptarea unei asemenea ne
orindnieli pll. viitor. 

Poliţaiu oraşului, 

Zamfirache Broşteo.nu 

Arh. St. Tg.-Jiu, lnv. 5,1, des. nr. 21 /1835, fila 2. 

ANEXA IV 

1835 decembri<:! f.z. 

Situnţia întocmită ele către Maghistratul oraşului Tirgu-Jiu cu numele 
şi repartiz,uea negustorilor inda..toraţi să se îngrijească de buna întreţinere 
a celor 11 felinare cu luminări din Ulita cea Mare (str. Tudor Vladimirescu~ 

Intocmired felinarelor ora~ului fă.cută dupil orinduială. 

1835 dechemv. 

2 Gligore (h)nngiu. 
l Păun hangiu. 
1 Andrei cojocaru. 
1 Andrd cojocaru. 
1 Sava abagiu. 
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5 Ia un felinari, cel de la Clige>re hangiut 
I. Const mtin Mecu c~zmaru. 
1 Radu Cărteanu. 
1. Băla cizmaru. 
2 Ioniţă Braşoveanu. 
5 la un fclinari. cel de la Radu Cir1eanu2 
1 Ştefan băcanu. 
1 Ion cizmaru. 
1 Nae bărbieru. 
2 Pîrvu Linaru. 
5 la un fclinari, cel de la Ştefan Băcanu3• 
1 chir Vasi·le Popovici. 
1 Ion Clenciu cizn1aru. 
,J Malciu !~pas. 
1 Ion Saizu. 
1 Ilinca Flaimocioaica. 
5 la un felin.ui, cel de la Va~:ile Pl1povici.' 
1 Ghiţă Tobă. 
1 Pătru cizmaru. 
1 Ghită Mortasipu. 
I Pîrvu cizmaru. 
1 Constantin bărbieru. 
5 la un felimui, cel de la porma be~erici(i). 5 

1 GligorHă Ilie Sîrbu. 
I Ghiţă st:mJg:u. 
1 Snfiia ungureanca. 
1 Panait VC1siiu. 
1 Dumitru luminăraru. 
5 la un fclinari, cel de la chir 1-'anaiit Vasiliu.6 

I Ghiţă Vasiliu -- lipsă. 
1 Enaiche sămegiu. 
2 Dinu brat i Ştefan Bugă. 
1 Radu Unaru. 
5 la u:1 fclinari, cel de la Radu Lir.aru.7 
1 Radu Lînaru. 
I Pî:van Sîrbu. 
I lonitii abagiu. 
I Mileu Sirbu. 
1 Zamfir berhieru. 
5 la un felinari, cel ele Ia Zamfir be1bieru.a 
I Staic:; ciZl!Il aru. 
1 Ionit!i. al Co:ni(i}. 
I Flore;i boiangiu. 
2 Ioniţă cojocaru cel mic. 
5 la un felinari, cel ele la boHă, dela Ioniţă Protopopescu.9 

I Constantin cojocaru -- lipsă. 
I Ionită Armeanu. 
1 Ionită Protopopescu. 
1 Dumitru croitoru. 
1 Icnită cojocaru Irimie - lipsi'.i. 
5 la un fo!hari, cel do Io Marin Ekiovici.10 
1 Marin Doiovici. 
1 Costaiche !\focu cizmaru. 



H:isteu Grecu. 
Dumitru l.lungct. 

! Laz;Jr l'eiu. 
5 lu un felinari, cel ele lu pourtu S~rdăncscului.11 
11. unsprăzece, feEnarn sînt toute felinarele oraşului. 
Un felinar să se mai adaoge la prilvăliia lui chir Ioniţă Braşoveanu şi 

altul la poartă. 
Arh. St. Tg.-Jlu, Inv. 54, dos. 21/!8~!5, na 4 şi 5. 

Note: 

1 M<1gazinul de Chimicale de pe !'tr. T. Vladimirescu. 
2 Magazinul Electro-tehnic de pe str. T. Vladimirescu. 
3 Mag.izinul Alimentara de pe str. T. Vladimirescu. 
' Magazinul de Sticlărie-menaj din sh. T Vladimirescu, colt cu str. Victoriei. 
s In faţa Bisericii Catedrale, spre str. Victoriei. 
6 In fata Bisericii Catedrale. 
7 Noua clădire a AtPlierului da proiectare judeţean Gorj şi a Oficiului ju-

detcan d"' turism. 
a Str. T. Vladimirescu, colt cu str. Cor.federaţiei. 
9 M:igazinul de Fierări•! (fo~tă casa Găvănescu) din str. T. Vl~:l:'.'1:~0"::~1. 
10 Magazinul de Fierărie (fostă casa Opriţescu) din str. T. Vladimirescu. 
11 Str. T. Vladimirescu, colt cu str. ge1~. Tell (scuarul din fata Spitalului). 

ANEXA V 
1846 februarie 25 

Maghistratul oraşului Tlrgu-Jiu trimite spre aprobare Cînnuirii jude
ţului Gorj, devizul pentru infEntarea a 40 de felinaTe cu luminări de seu 
pc uliţele orn)ului. 

Anul 1846 
fobruarie 25 

No 7<1 
Citrc 

Ci(mlila) Cînnuire, 

Fiin<lcă după băgările de sPamă n. avem, mai ales pentru ceea ce a
tinge şi de luminarea şi infrnmuşPtarea oraşului, u.(r)m(ă}t(o·r) arte. 1 din 
Regulamentul orăşenesc, ounoscindu-s:\ de neapărată trebuinţă de a să in
fiinta 40 felinare st1llornice pi:i ulitf.ie oraşului, după pilda altor asemenea 
oraşe, al căror cost urmînd şi anume : 

Lei par(ale) 

450 pă 40 fel?nare cu fiarăle lor, cite cinci sfantihi unul. 
200 pă 4 stîlµi de lemn lucrati, aşezaţi şi văpsiţi, cite lei 5 unul. 

2544 pă 960 ocd. luminări de său, adecă cite doaă ocă de fieşcare fe
linar pil lună, ocilOa pc lei 2, par(ale) 20. 

480 simbria a doi îngrijitori şi ap:1inzători felinarelor, cite lei 20 pă 
lună. 

367·1 
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De~ ;i( r:ia, cu c:nste este n1<1:1tă cifns.tita) Cîrmuire să binevoiască ca 
şi cilu parle-i s'\ fa<:ii r.:ea de cu~·i(lJntă punere la. c;;ile, spre cuvi(i)ncioasă 
porunc,) lnlru aceasl'<i, cs pentru un lucru neapărat trebuincios, (li!,!~ ·(lllt~. 
~i lu Vl'·:icrea cl(n~litei) Cimmiri, căci Maghistratu,l nu p~ţe să. cb,_e,lţ~~ 
la;;:::;t di:l casa sa ast>:mene11 Lan! făr(ă) dezlegare, 

A.rh, Şt. Ti.·Jlu, în"(. ~~~lq, dq~. ~~J\Ş4~. ţ, 1.

ANEKA VI 

(1846) 

Condiţiile previiz,ule ln con\Juctul pentru lntreţinei:ea a 40. de lellnare 
cu luminări de seu. co urmau să se aş_e~~ J>.e ~liţ~e -~taşl,l~~ţ Tlrn~-Jiu. 

Comlltii pentru dare'l p;!n CW1\r.11ct a fi\.Ce4l'i!, iWJiI)derH şi ţin~~ lll
bun1i stare a Jllllruzeci fe\inarc, ce slnt a ~ă ·;;işaza. Pe u,litele OI<lşulul. 

1-iu. Aprindere.i re1:uarclor 'ce sii ~or da.. i~ ~~ama cpn,tracci\ilo\li, C·U 
listă sup~ iscălitUrd ~a, 'WC ci~:; ţace 11.!miu~ri in i;ii'ări~~a ce-să arată m~ţ 
Jcs, însă pc luni aprilie, mui. iu!lif.., şi avgust, lumlnari' cite doozecl ln 
ocli; pe lunile septemvre, od(om)vre şi mattiie, ou lumlnăiri cite paispre· 
Le:::e !r. ocli ; pe lunlle ?1oemvre, ctec:hemv:re, ghen!l-ri~ şl fev.r., (:U lumlnăt\ 
d:,~ 1ioohprezece în ocă. 

2-i"a. Contr<i.cciu este clatnr Cil sli !!iPiinză pe fiţqHf! ţµnă ţoaţe ţ~H' 
narcle in dooăzeci nopli. fiie intu11eric, fii~ 1UJllină; i9r cipd Vi\ (i tr~bu
inn a s~, aprinde ~i in mai 111Ulte hcpti peste acele doo~zeci nopţi hotărlte, 
ildec:!i d<! nu va fi !umin1i, sii inclatorează contracdu a· le ·apri'nde aseme
nei! ; iar cind va li lună în acHte zece zile, să nu le j!prlnzli. 

Dacă însă luna va fi inh11wco<:să !.au va eşi Urziu, sli fiie dator con
!f'Jcciu a !c aprinrle pe oricite nop!i şi din acestea (de) va fi lnluneric. 
lntr-un <.avlnt. oricin<l va fi întuneric şi in !!Celfl 11opţi peşte dooăzeci !!le 
luni(i ·. r ~ic :'ntor contracciu a aprind<• toate felinarele. · 

3-lc.:i, Pentru ~piilaH~a şi rurătitul felinilrelor, este djltqr CO!lbracclu 
i"! a'.'P;1 într-i!din~i t•cJT.:)eni orimltii(i ·cu plată de la sirie, spăllridti-să şi ct1-
r4tindu-<;1 toatP. felinarele o dată pe fiiecare săptlmtfoii, i-ar tind va fi cea
ti'l, s.q \'a carăli i;;i lllili des, Jl~ntrn a fi felinarile totdeauna bine curăţite şi 
curqtc. 

4-lea. Aprinderea să \"a Uima regulat pe fii~~ i;~rli, IJKepfndu~ 
rle l,i jum~!ate ceus clin no11ptc, ch.J.pă ce pdet:ă in:>.er~ă; cum şi să să a~ 
r<:J?'\ ~i lumîMri întregi, de cC'le hollhîte' prin 1frtic6rli l~iU'cte mai s.us, 
car" sit se la~e a arde plinii s1i V!t :>ăvlrşi, Iar· să nu sii· sttrigă mai-riainte 
Sil~t n:ci-un cuvînt. -

5-10.'. ff'!inarele vor fi !11 toatii vremea in bună stare şi ln filntii pe la 
incur:r,, io•, fiind '.lator co!l'lracciu c;,i in orice vr~me s~ ye sp11rg.e vreUD 
geam sau si:i Vi'I sf5rima vreun hin cav orice furtună sau intlinplărl pre
văzute şi n0prevl1z11te, înrlatit să le clreugă la loc, puind sticlele felinarelor 
!nlregi, iar nu înniir!ile; precum a!.emenea şi stllpi(i) felinarelor să dau 
lot în insrir::::narea ele a fi loldumn;i :n Lună stare. · 

6-Jc;1. Penim t<ceană 1 ... ~~rcinare cu toate ale conlTacciu(lui), I sli va 
r;".spu?1c!e de :tviaghistrat plalii ~ecolită pă sama felln~elor ce :;ii vor da .ln 
s_earna_ sa ?c tiprinclere, 11(.lccă de fiicar,e ţ~linar şµ~ ce··~i va: h9fQrJ prjµ 
lisăt~\iC (SIC), . . . - . ' •· . . . . . . 



7-lea. Contracciu· e!.te dator a cumpăra luminările trebuincioase la a
ceasta. luminare a f1~1i1urc,hir cie la luminărari, fără a fi slobod să le facă 
lnsuşi şi să fiie dator a îngriji ca s1 fie luminările după mărimea hotărltă 
la articolul 1-iu de moi sus !';i µe calitate bună, .clupă îndatorirea la care 
slnt supuşi lumînărari{i), căci pe:-.tru orice impo~i:ivă urmare, vor fi lnsuşi 
tn răspundere şl supuşi la urraătoarea osîndă, adecă cind să va do\·eji cii 
contracciu ori n-âu dat pe toate se1ile hotărite pentru aprindere sau că 
n-au da·t luminări de mărimed arătatil 111 articolul tntllu de mai sus, atunci 
penwu oricare abatere din acesteit u1inat€ din parte-i, va fi supuşi la ştraf 
de un leu către casa Maghisti c;tnlui, p~ntru fiecare felinar ce să va dovedi 
tn una sau mai multe abateri din ct:.J~ arătate mai sus într-o noapte ; şi 

asemenea să va mma în orice nopli .sli va găsi abateri din parlC'il !.<!. 

8-leJ. La înplinirea con,tractului. va fi dator a da toate felinarile cu 
hlarele şi sUlpi(l) lor tn fin\ă, duy;ă fa.ta ce să va face la a sa intrare ln 
contract, şi tn bună ~tare, precum asemenea le va prlimi acum. 

9-lea. Nu este volnic ccntrnccin a muta nici-un· felinar din locurile 
un:ie vor fr aşăzate d~ Magh1~\rat sau a le lnputina şi-i răspunzător, pentru 
orice înpotrivă ur-nare, a ribpunde către casa Maghislratul.ui lndoită 

plată (a) aprinderii lor, pe nopţile lor. 
W-lea. Dacă din :;urna feli:iarelcr ce să vor da în seruna sa să vor scă

dea sau să vor adăoga de Maghi!'~1 at după orice punere la oa.le şi trebu
intă, va fi dator contracciu, CJ ~căzinc!u-să, să aibă ln a sa îngrijire nu
mai cite i să vor da, pe care ~ă ).Jrii1mască şi plată, Iliră a cere şi pentru 
cele cc să vor scăde 1 din zioa cc sii. vor lu-oa de a-.;upră-i, declt ani!logon 
(proportional) piuă în acea zi, p1ecum şi adăogîndu-să, a primii şi pe a
celea în a sa lrisărciadrc cu acl:eâşi plată a contradului, din zioa ce i să 
vor da asupră-i, fără nici-o prici1mitf! sau pretentiie din parte-i, nici în
tr-una, ni :i într-alta. 

11-lea. Pentru îndc>pli11!rea conditi:lor de mai sus fără cea mai mică 
abatere, va da contracci'.t chezaşi rii~pi.;nzător, priimit Maghistratului. 

12-lea. Orice abi!lere si'.i va urmi! din partea contracciului înpotiriva 
conditiilor de mai sus, Maghislretl•l o va lndeplini cu orice preli în soco
teala sa sau a cheiaşului. 

13-lea. Intru ceea ce !.i:i va atinge de acest contract, nu va putea ctlcr
ga nir:J însuşi contraociu, nici chezc.şu, la orice protecsiic (sic) strelne, ci 
să vor rai(e)le, !.Upuşi la prh!Ue piimintului. 

Arh. St. Tg.-Jiu, Inv. 339/12, dos. 9tl/H!46, filele 5 şi 6. 

ANEXA VII 
(1846) 

Listă de cheltuieli lntocmlt~ de Maghlstratul oraşului Tlrgu-Jiu, pentru 
lnfilntarea a 40 de felinare cu luminări pe uliţele oraşului, spec;ficîndu-se 
costul unui felinar (ciornă). 
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(•raş.i Tirgu .Jiiu!ui 

L:stă de cheltuial3 ce s-au urmat pentru înfiinlare:i a ·10 de feliaarc 
cu to,1te cele ~rebuincfoasă, tn arătare osăbit costul unui felinar : 

Lei pm(ale) 

1060 -- toată r:hcltuia(lr1) u1mntă cu tnfiintarea a 40 felinare, după po
runca ci(nstitu)Jui Depmt<.•.rr.ent no. 1473, socotit de un felinar 
cite lei doaăzeci şi şa::.li, par. 29, însii: 

Lei 

lJ 

6 

3. 

3 

26 

Preza'1ent) 
(nei;e:n:ma1 ). 

par. 

~·o 

30 

10 

20 

felinaru. 

lucrat cu gl'a1r:.m;J1o: şi văpsea.ua trebuincioasă, de mă
sura lumînlirilo.r. 
pentru f:e1ul hebuincios, dupd. ·cum s-au lucrat de 
meşteml c.cvac. 
C'l:mpliraren stiipului de lemn în mărime de 15 palme 
lunq, lucratul şi adusu. 
vi!p:;itul sUlpulu: în trei feţe, care aceasta nu s-lllU ur
mat, plwă ce ~ă va da dezlegare, după· cum s-au toc
mit cu meste:ul neamţ jugrav. 
adecă iei dcaă7eci şi şasă, par. 20, tnsUDiează costul 
unul felinar cu toate cele trebuincioasă. 

Arh. St Tg.-Jlu, lnv. 3.19/!2, dos. 99/1846, f. 18. 




