
SATELE ilISPARUTE DIN JUDEŢUL GORJ 

VASILE CARABIŞ 

ln acest capitoi vom utiliza materialul documentar cu 
cea mai veche menţiune despre satul respectiv, cit şi docu
mentele considerate mai importante. Prezentarea acestor 
sate în ordine alfăbetică. 

Aliman 

ln~r-un act C.in 15 iulie 1757, Vartolomeu, egumenul 
mănăstirii Crasna, atestă că „s-au cumpărat moşie Îtl Ali· 
man, alăturea cu Minta mănăstire".1 Numele e de origine 
onomastică. 

Amarul 

într-un hrisov din 16 septembrie 1430, Dan al Ii-lea vo
ievod întăreşte lui Stoica, Dimitru ş.a. stăpînire peste s::i.tul 
Amarul şi altele. „Şi să nu cuteze să-i turbure nici sudeţ 

nici globnic, nici birc.n, nici dintre cel~lalte slugi şi drn· 
gători ai domniei mele, trimişi pentru slujbele şi muncile 
domniei mele".2 Amarul se afla în jurul satelor Dîmbova şi 
Ti~V(~Şli. 

Arşi 

Prin hrisovul din 11 ianuarie 1581, Mihnea Turcitul-vo
ievod, confirmă lui Danciu şi alţii cumpărăturile în Arşi cu 
1000 aspri.J La sfîrşitul sec. al XVI-lea satul Arşi, din stă

pinirca hoierilor, ujunge în stăpînirea „mănăstirii" de h 
Sti:lneşti\ Acest SE: l se afla lingă Godineşti şi Racoţi. 

Balomircşti 

Dan al JI-Ica, Ia 16 septembrie 1430 (6939), întăreşte lui 
Stoica şi alţii, jumătate din Balomireşti, de ocină şi de 
ohab~i".5 Se afla rroiiâbii, pe Ungă Romaneşti. 
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Bădleşti 

Intr-un act din 13 .ianuarie .11525, .Alex. Coconul tntă. 
reşte popii Stanislav un loc de .vie cumpărat de la Ion Bup 
dara ln satul Hăcileştilor;6 Din document reiese că aceat sat 
se afla lingă satele ·Maghereşti ·şi .Buzeşti. 

Băiaş ii 

ln hotărnicia Arcanilor din 20 iunie 1776, ca semne de 
hotar dinspre apus stnt menţionate ,,mo.şia Brădicenilor şi 
a B<liaşllor". Acest sat sau cătun a fost întemeiat de lu~ 
crătorii mineri de lu Baia de Aramă. Moşia Băia.oilor ·.se a
fla cuprinsă intre moşiile Br:ădicenilol', P.eştişanilor şi :An::·~
nilor. La Brădiceni. de la Cîrnpia Mare porneşte Drumul 
Băiaşilor, care merge pînă la Peştişani, unde, de .aci ;fnain
te, se pierde. E singura mărturie topic;ă păstra.tă pină astăzi, 
care aminteşte de satul Băio.şii. · 

Băieşti (din plasa No:vaci) 

Prima atestare despre acest sat se află în hrisovul cin 
6 mai 1492 (7000) .prin care Vlad 'Călugărul confirmă lui 
Bran, Radu .ipătar şi Pătru Stratornie stăpinire ht Băle.şti 
pest<! ,,partea lui Tolan, pentru că a dobîndit-o Dan ·Ote. 
şanul indi din zilele Iul ·v1atlislav (al Ii-lea) de la Coso
va":6 Oteşanii silit inemeietol'fi s-attilul ·Oteşani din Vllcea. 
La 18 noiembrie 1587, Mihnea Turcitul confirmă stăpinire 
peste se.tele Baia (de Fier), Polovragi, Cernădia, Racovita. 
Săcelu, Crasna, Bă.Ieşti, Pociovaliştea, Novaci, Sîtbeşti, Hi
rişeşti şi Ciocadia, fiind vîndute ce. ·rumâni lui ,calotă., mare 
sluger, şi Gheorghe logofăt, pentru că locuitorii acestor sa~ 
te au jefuit pc timpul lui Petre Cercel (1583-.-:1585) pe ·no
bromir, fost mare ban, care a vrut să ·tugă peste munţi 'tu 
Transilvania. Oamenii din numitele sate ,;i-au luat haine 
bune şi scule de cur şi de argint şi mărgăritare şi ifSpn, 
preţ de 7 poveri' aic lui şi ale soţiei sale. Dobromir, din 
cauza acestui mure jaf, n·a .mai trecut Carpaţii şi a cerut 
iertdre lui Petru~voie.vod c:&re „s.a milostivit şi i·a iertilt 
capul lui şi l-a miluit cu toate averile lui". ln ceea ce pri
veşte pe locuitmii care l·au jefuit pe ,Dobromir, Petru-voie
vod a vrut să„i (tecapiteze, dacă nu.;J .despăgubesc .pe pli.gu
bilş. Sătenii din satelP. respective, neavlnd cu ce ·plăti şi c:11 

să scape de noarte „şi-au închinat .toate ocinile Jor lui ··I'ffl-

405 



bromir ban şi jupiniţei lui Vilae, ca să fie ei vecini.„ de a 
lor bunu voie". Mihnea Turcitul, clnd îşi reia tronul (1585--
1591), rejudecă acN:stă pricină şi „domnia mea am vrut şi 
arit stat să-i pun ia ţeapă înaintea porţilor caselor lor s~u 
să plătească ac-eu.s.tii cwere. Iar ei nicicum n-au putut să 
pliltească aceastil. c:Vere mai sus zisă, ci· au· venit toţi Înn
intca domniei mele, de şi-au închinat ocinile lor jupanului 
Caloti:i mare sul9er şi lui Gheorghe logofăt„. de a lor buna 
voie, ca să fie ei vecini în veci, precum îşi închinaser.i 
ocinile lor şi. dinc.inlea lui Petru voievod, aşa şi înaintea 
domniei mele".~ 

ln a doua jumtlate a secolului al XIX-lea, acest sat. 
Ililleşti, făcea parte din comuna Buzeşti.* 

Bereşti 

l.R 3' septembrie 1512, Neagoe Bas~arab întăreşte :>lă
pînirc lui Detco şi alţii „ca să le fie 1a Bereşti a· treia par
te, cit este partea lui Onea".10 Satul Bereşti Se afla aşezat 
între Brădiceni, Peştişani şi Hobiţa. lntr-un act din. 3 mai 
1620, se rneniionează : „Brădicenii se hotărăsc iar cu , Peş
tişanii şi cu Bereşti:". u 13ătrînii din Peştişani afirmă că sa
tul Bereşti a dispărut din cauza terenului accidentat. Lo
cuitorii s-uu impriiştiat în sate'1.e vecine. (A nu se confunda 
cu satul Bereşti înglobat la satul Alimpeşti de pe Olteţ). · 

· Biceşti 

Prin actul din ~ noiembrie 1665, Radu Leon-voievod 
confirmă lui I-Iamzn Şufarul din Hurezanii de Jos (pe atunci. 
Hurezi) stăpîEire peste moşia sa din satul Biceşti. 12 Se afla 
lingă Hurezanii de Sus. 

·Bogdăneşti 

Prima atestare a acestui sat e în hrisovul din 25 iunie 
1483, (6~:91) prin care Vlad Călugărul dă poruncă lui Mînea 
şi alţii să le fie „Ia Bogdăneşti din trei părţi jumătate".13 

La 1 iuliP- 1:731 s-a făcut hotărnicia satelor Teleşti, Voi~ 
teşti şi Bogdăneşti.I\ In locul acestui sat se află astăzi „Cîm
pul Bogdăneşti" lingă satul Teleşti, singurul toponimic c':'lre 
aminteşte de vecli:ul sat. 
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Bogoroi 

Prin hrisovul din 25 mai 1628, Alexandru Iliaş întăreşte 
Iul Neagoe şi fraţilor săi stăpînire peste ocine în Băieşti (re
giunea Novaci), Bogoroi, şi Pociovaliştea, Neagoe a cum
părat d·~ la Ilie clin Bogoroi două locuri în Poiana Seciului 
cu 30Cl be.ni/; 

Brăeşti 

Prin hrisovul dln 18 ianuarie 1480 (6988), Basarab cel 
Tinăr întăreşte lui Ticuci şi fraţilor săi stăpînire peste mal 
multe sate, printre care e şi Brăeşti. 16 Se afla în zona Po
lovragilor. 

Brăniştoi 

Radi..; }.iihnea, lu 29 aprilie 1623, confirmă lui Pi.îtru Bo
lovan cu fraţii si:ii din Brăniştoi stiîpînire peste a treia par
te dintr-o ocin~l.; 7 Probabil se afla între Gilort şi Oltet. 

Numele satului îl are de la o Branişte. Legate tot de 
pădure ~int numele satelor: Aninişi, Brădetu. Brădkcni 

( 13rildiceanu, Brad), Bri:ineşti, (Brăncscu, branişte), Cărpiniş, 

Cop;.icelul, Copăceni. Copăcioasa, Curpenu, Curpenelu, Fc<l
sinetul, Runcu, Scrada, Socu, Stejerei, Tismana. 

Brătieşti 

Prima a'.cstarc· u acestui sat, dispfaut în sec. XVII. e 
în actul din 10 iulie 1464, al lui Radu cel Frumos prin care 
întăreşte mi1năslirilor Tismana şi Vodiţa, sate, bălţi, vama 
de peşte, cite 10 găleţi de griu şi cite 2 butoaie de vin a
nual „şi Fă.rciişeşti şi Podeni şi Brătieşti" .16 

La 3 &eplembric 1491 (7000) Vlad Călugărul confirmă 

mLinâstirii Tismana stăpînire peste „Brăticşti cu ţinutul 

său".rn Acest sat era hotar cu Peşfr;;u:iii şi Brădicenii.::o 

(Creşit localizat de Alex. Ştefulescu, Gorjul... p. XVIII). 

Broşteni 

Prin actul din 17 decembrie 1531 (70·10), Vlad Ineca~ul
voieYod confirmă lui Stoia pitarul moşie în Broşteni.21 s~ 
afla în zonil satelor Rogojina, Vierşani şi Petreştii de .Jos. 
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iiudonii (Bodanli) 

La 18 imrnaric -1480 (6988) Basarab cel Tînăr întăr~şte 
lui Ticuci şi alţii stăpînire peste satul Budonii.22 Era situat 
îu zona Gilortu!ui.· 

Buneşti 

I.a 12 ianue.1ie 1581, „iar a mai cumpărat Radu Villaf 
moşie din J.lune~.;ti de lingă hotar„. şi de la Rădeu partea lui 
toată''.2:; SELtul Buneşti se afla lingă Cărbuneşti spre Pîrîu
Doia şi durează pînă la începutul secolului XIX. 

Bunilă 

Mihnea cel Rctu, la 11 noiembrie 1508, întăreşte lui Ioan 
şi Iraelui său sWpînire la Bunilă din partea lui Bunilă j ..i
mătate „şi iar să-i fie la Bunilă, din partea lui Bunilă ju
mătate, pentru că au cumpărat-o de la Stănilă pentru 6LI 
aslJri".2·

1 

' După dispariţia familiei Bunilă, care a dat naştere au
mitului sat. dispare Şi satul Bunilă, prin contopire cu Dă
neştii.25 

Căneşti 

Basarab cel Tinăr, la 18 ianuarie 1480, confirma lui 
Ticuci şi alţii sUipînire peste satul Căneşti.2a Se afla în zona 
Polowagilor. 

Ciurileşti 

Dan al II-lea, le. 16 septembrie 1430, confirmă lui Stoi
ca şi alţii sti:'ipîniw peste satul Ciurileşti.27 E menţionat a
lături dP satele Dîrr~bova şi Turcineşti. Spre răsărit de Vlă
duleni, se află dealul Ciurilor. 

Cîrligul şi Corc:oii 

La 2 clecemb1iE· 1755 Const. Bălăcescu clucer şi Eftimie 
Voinescu -- dipitan, hotărnicesc moşiilesatelor Cîrligui şi 
Corcoii, situate în jurul Drăgoienilor şi Budienilor.26 

Copăcelul 

Matei Basarnb. prin actul din 7 august 1639, confirmd 
lui Gheorghe paharnicul din Ceplea stăpînire în Copăcel. 
partea slugeresei Slana. Satul era aşezat lingă Sărdăneşti".29 
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Copăceni 

Un hrisov c!in 2 iunie 1505, al lui Radu cel Mare, rela
tează o pricină int:·c Arca şi Stoiasa din Copăceni, pentru 
o moşie>:" 

Prin hrisovul din 15 iunie 1586, Mihnea Turcitul în
ttireşle lui Da.n şi Martin, cu fraţii lor, stăptnire peste Co
piiceni tot. cu tot hotarul. „Şi semnele : de la Jaleş pe iaz 
in sus, pînă la valeâ Fintînei şi pe vale pină la <>birşie şi 
peste deal pinii la coliba (pivniţă de lemn) lui Petrişor ~i 
pe Ia mijloc pinu li.· Crucea lui Albu şi pe drum la Jeleşel 
(un braţ al .Jaleşului) şi de aici la Jaleşul cel Mare".31 Co
păccnii a dispărut prin contopire cu satul Corneşti. 

Corbi (Corbeni} 

La 9 ianuarie 1497 (7005) Radu cel Mare confirmă un 
schimb de moşie între satele Cîrbeşti şi Corbi.32 De la ju
mătatea secolului al XVII-lea satul Corbi apare şi sub nu
mele de Corbeni. Astfel, prin hrisovul din 20 · octonibri2 
1647, 1iganii au fost cmnpăr:aţi de Chircă Rudeanul, al doi
lea postelnic, de Ja Barbu! armaşul din CorbenL33 Dispare 
prin contopire ca satul Bîrseşti. 

Aici în Corbi jCorben1) trăia popa Gheorghe, tatăl Si
mei Stolniceasa, soţia stolnicului Stroe Buzescu. In iunie 
1602 partida militară i-a oferit coroana de domn al Ţării 
Româneşti dar el a refuzat-o, obiectînd că e prea tînăr, în 
favoarea nnchiului său .după mamă. Radu Şerban.31 

Co reoiaţi 

Radu cel Ma.re, la 23 aprilie 1500 (7008) confirmă lui 
Roman şi alţii, stăpinire la Corcolaţi, peste partea lui Ro
man, cit şi peste toată marfa, sau vie sau moartă„. „pentru 
că le este veche şi dreaptă ocină, dedină" .35 Se afla pe Hn
gă Stăneşli, Alexcni. 

Crhinile 

Prin actul din 5 iunie 1693, Constantin Brîncoveanu con
firmă lui :Magllea şi Barbu Rîioşanu stăpînire peste jumu-
ta t~ din satele Crivinile şi Slătioara cu toţi rumânii şi cu 
tot Yenitul:~· 

Crivi.nile se ilflau lingă Copăceni şi Jaleş ; Slăt1oara (a 
nu se confunda cu Slălioara de lingă Runc), era între Co-
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păceni şi Stoiojani. Astăzi e cîmpia Slăt!oara. Ambele safe 
au dispărut din cauza terenului defavorabil, supus inunda
ţiilor. 

Dăbăceşti - ~:. · i 

La 30 octombrie 1385, Dan I dăruieşte mănăstirii Tis
mana nucii de lu Dăbăceşti de pe rîul Jaleş.37 După disJIB'riţia 
boierilor Dubă.ceşti, care au dat numele satului, apare Run
cu.:Jtl 

Dîrmoxa (Dărmoxa) 

Intr-un act din 23 aprilie 1618, printre martori e şi 
Stoica din „DrJmoxa" .39 

Jn zapisul din 14 ianuarie 1624 aflăm pe Stoica popa din 
„Dărmoxa de în .tîrg".40 Se afla pe lingă Gilort. Nume dacic. 

Do brun 

Jntr-un act al postelnicului Barbu din Tg.-Jiu, din 7 
august 1523, printre murtori e şi „din Dobrun, Vîlcu postel
nic".~1 Alături de acest sat sînt menţionate: Bîrseşti, Copd.
ceni, Frumuşei, Peştişani. 

Prin zapisul din 1649 (f. 1 şi zi) al lui Stănilă din Stro
eşti, printre martori. e şi Ivan din Dobrun.42 

Dudieşti 

La 9 iulie 1.501. Radu cel Mare întăreşte lui Mînea Sd

tul Dudieşti (Dode~ti), „pentru că l-a cumpărat Mînea de la 
Nean cu 42 florini ungureşti. Iar după aceeea şi domnia 
rnea l-am cumpărat de la Sirom pentru 22 florini. Astfel 
domnia mea am m!luit pe Mînea cu acea ocină" .43 Dudieşti 
s-a contopit cu satul Roşia de Jiu.44 

Duşeştii 

Dan al II-lea, la 5 august 1424, întăreşte mănăstirii 

Tismana stilpînire peste mai multe sate, printre care e şi 

Duşeştii:15 Acest sat se afla în jurul Ceaurului, Teleştilor şi 

Copăcenilor. 

Frăsinetul 

Satul ac~sta a aparţinut de Tg.-Jiu. La 1 sept<:!mbrle 
1637 Matei Basarau confirmă lui Iorga Cupeţul din Tg.-Jiu 
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un Iaz şi un loc în sat la Frăsinet, cumpărate de la Para:>
chiv şi Alexe din acelaşi sat.46 

Găureşti 

Prin actul din 8 septembrie 1623, Alexandru Coconul 
întăreşte lui Dobre din Rugi stăpînire peste o dumbravă în 
goronet din „Găureşti".47 

Grindul 

In 1778, Bauer notează : „Grindul, locuinţe deşarte : aci 
este o biserică. sînt şi vii", 48 Se afla pe lingă Topeşti, Po
cruia, Izvarna. 

Grivi 

Intr-uu hrisov din 26 aprilie 1619, Gavril Movilu înt<l
reşte lui Ion din Grivi ocină în Alexeni.49 

Se afla în apropiere de Rugi şi Curpen. E menţionat :-,;i 
într-un act din 7 mai 1636: „şi iar a cumpărat Dabela de 
la Marita din Grivi un loc de arătură la morminţi cu GOO 
aspri gata".:,:.' 

Groşi 

Alexandru al 11-Iea, Ia 8 iulie 1577, întăreşte lui Lupul 
şi surorii sale Oprea „ca să le fie ocină Ia Copăceni şi la 
Stăjaru şi la Serbeşti ~i Ia Groşi".51 Salul Groşi era situat 
lingă Strîmba. 

Hăinari 

Generau! von Gauer, în Memoriile sale, notează în 1773: 
„Hăinari (cătun al corn. Negreni) sat cu o biserică".''2 

într-un act din 30 iunie 1786, Matei Lăţa din Tg.-Jiu 
schimbă cu paharnicul Matei Colţescu partea sa de moşie 
din Hăinari cu o silişte clin Tg.-Jiu.53 

Herma ni 

Lu 17 dE.'cembriE 1531, Vlad Inecatul confirmă lui Stoi.J
pitar şi soţiei sale Stana o moşie în Hermani de cumpărâ·· 
tură.'~ Probabil se afla pt' lingă Petreştii de Jos. (Onomas
ticul german --- Herman). 
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Homorîdu (Homorăgij 

Intr-un act din -; septembrie 1580, Mihnea Turcitul fo
tăreşle lui Mihăilă şi lui Nan ocină în Homorăgi, partea lui 
Stroe.";:, 

La 7 iunie 1583, Mihnea Turcitul confirmă lui Manea. 
Stanciu! şi Radu! std.pînire peste ocină la Homorîciu. .,Şi 
iar au cumpărat Manea şi Mihail şi Pavel ocină la Homo
rîciu, partea lui Stroe, Standul şi de la Mănilă şi alţii, toa
Ui, oricît se va âlege ele peste tot hotarul..„ pentru 1 100 as
pri... Ş~-au vîndut aceşti oameni mai sus supuşi această o
cină mai sus zisă, de a lor bună voie şi cu ştirea tuturor 
megieşilor din sus şi din jos şi din jurul locului.56 Acest sat 
de megieşi se aflu pe lingă satul Vînăta. 

Hreborea (I-Iîrbor, Hrăbor, Hărăbor) 

La 17 iulie 1 ses (7096) Mihnea Turcitul confirmă lui 
Barbu! şi <ilţii sti:ipinire peste cumpărătură „de la Hreborea 
prntru 80 aspri".57 Era aşezat pe valea pîrîului Hărăbor şi a 
dispărut prin contopire cu Schela. Nume das:ic. 

După o legendă satul Hîrbor (Harabor) era scutit de 
dări, căci toţi locuaorii lui erau şoimari, care creşteau şi 
dresau şoimi de vînătoare, pe care îi procurau domniei, cît 
şi pentr11 haraciu la Constantinopol.53 

Izvoare 

Prin hrisovul din 2 iunie 1618, Radu Mihnea confirmă 
lui Oprea, din „Jzvoară" stăpînire ipeste sa'tul Prigoria.':1 

Alex. Ştefulescu arnge atenţia ca să nu se confunde acest 
sat cu Izvoarele de pe Jiu.e-0 

Izvorul Călugărilor 
Alexandru Coconul, prin actul din 28 mai 1626, întăre:;;te 

mănăstirii Strîmba mai multe sate şi o ocină la „Izvorul Că
lugărilor" .c;i De asemenea, prin zapisul din 26 iulie 1626, 
Dochia, soţia lui Stoica. fost mare vistier, dăruieşte mănă
stirii Strîmba ocine în Stejaru, Sîrbeşti şi „iar am dat par
tea me;i de ocine de la Izvorul Călugărului (sic) cu rumâni 
şi cu Lot ce se va ale~1e' .62 Era situat pe lingă Izvoarele 

I.oieşti 

Apare la 14 c:ugust 1655, hotar cu Săcelul.63 Intr-o ho
tărnicie clin 15 octombrie 1746 a Săcelului, e scris : „din 
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pivniţa Nicolae Tatorcea ce iaste alăturea cu hotarul Lo
le~tii în jos. „u 

Lovu (Ulov, Olov) 

Mircen Ciobanul, Ia 22 iunie 1549, confirmă lui Vlad. 
cu fiii săi, ocină, şi în Lovu oricî.t se va alege" pentru cil 
este Yeche şi de moştenire încă din timpul lui Vlad Călu
gilrul.65 In docuinente apare alături de Strîmba, Serbeşti 
Gîrbov sub numele de Ulov şi Olov. La 15 martie loqofălul 
Stoica şi soţia sa Edochia cumpără în Olov moşia Neqoieş
tilor care cuprindea locuri de pămînt în cîmp, în pădure, 
în dealul cu vii, în lunca Jiului unde aveau şi un vad de 
moară. Prin acealşi act au cumpărat şi alte ocine vînJu~c 
pentru plata birului."' 

Maslo şi 

Prin actul clin 15 ianuarie 1581, Mihnea Turcitul intJ
reşte lui Danciul şi alţii „ocină în Arşi şi din Masloşi, păr
ţile lui Dan toatf~.61 

La 13 iunie 1614, Radul Mihnea întăreşte lui Standul 
stăpînire .. în sat în Masloşi din judeţul Gorj, a treia parte 
de peste tot hotarul. fiindu-i de moştenire". In timpul lui 
Radu Şerban (1602-1611) tot satul cu toată ocina s-au vtn
dut ca rumfo1i la Drăghici postelnicul din Şomăneşti. Dlr!
tre locuitori numai Stanciu1 nu s-a vîndut ca rumân ca „s<l 
fie iarăsi cnez cum a fost şi mai înainte vreme pe moşia 
lui."G7 Masloşi se alla aşezat pe lingă Şomâneşti. 

Mărgineni 

Neagoe Hasarnb, la 3 septembrie 1512, întăreşte stăpî·· 

nirea lui Delco şi alte sate „Mărginenii toţi şi Obîrşia cu 

Călnicul de Sus;·W Se afla aşezat în apropiere de Brădic2ni, 
Peştişani şi Hol>iţa. 

Măşcătcşti 

La 30 mai 1610, Radu Şerban confirmă lui Vlad din Bi
heşti stăpînire peste un loc în Măşcăteşti, cu 200 asprl.~6 

Obăialeşti 

Apare ca sat al mănustirii Tismana în documentele din 
28 octombrie 1423 şi 20 septembrie 1444.70 
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Ogrumi {pe lingă Cîriigi} 

Intr-un hrisov al lui Petru cel Tînăr {1557-1568) rela
tiv 1,1 moşia Urşani apare Ogrumii sau Ugrumii.71 

La 7 mai 1628, Alexandru Iliaş întăreşte lui Vlad din 
Ciocadia ocină in satul Ogrumi „cu tot hotarul şi cu toti 
vecinii, pentru di acest sat Ogrumi au fost toţi oameni 
cneji megieşi cu ocinile lor, încă înainte vreme". Şi în 
timpul lui Radu Şerban, Vlad a cumpărat toată ocina din 
acest sat cu vecinii de la Petece! şi de la Cotorilă şi alţii 
pentru 25 OOO aspri. Petece! a vîndut trei părţi din ocină 5i 
jumă.tate din moară. Pe partea nevîndută a rămas fiul său 
Lupul moşnean liber.n 

Orbi (pe lingi! Jupîneşti) 

lntr-un act din 5 iunie 1624, referitor la Buzea din Curte 
(Curtişoara), printre martori e şi Dadiul din Orbi.73 

Pagul 

Generalul von i;auer, in Memoriile sale { 1778) notează 
„Pagul, sat unde sînt păduri şi vii", situat pe Amaradia. 
Numele acestui sat ne aminteşte de latinescul pagus=sat.H 

Pecaleşti 

Apare ca sat al mănăstirii Tismana în actele din 28 
octombrie 1'128 şi 20 septembrie 1444.75 

Pietre ni 

Era sltuat pe lingă Tismana şi Topeşti. Prin hrisovul di:'.! 
26 iuli~ 1490 (69%) - Vlad Călugărul confirmă lui Latco şi 
alţii stăpînirc peste „Pietreni jumătate".7G 

Ploştina Drăgoieştilor 

Prin hrisovul din 5 mai 1583 Mihnea Turcitul conficmă 
popii Ion şi ci:llugărului Vasilie stăpînire peste „ocina la 
Ploştina Drăgoieşti1or din hotarul Hobiţei pînă la pîrîul cu 
pir:!tre peste tot. " 77 

Poborăşti şi Rădoii 

La 9 martie 1502 {7010), Radu cel Mare confirmă lui 
Radu şi fraielui său Petre stăpînire peste „Poborăşti a pa
tra parte", iar „peste Rădoii toţi, pentru că i-au cumpărat 
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de la Vladi1l şi de la Mircea pentru 70 de ani. un cal şi 
doi boi."7a Despre Poborăşti menţionăm şi un act din 3 mai 
1549, prin care }.'.lircea Ciobanul întăreşte lui Draghiţibă şi 
Toader stiipinire peste acest sat, cu toţi munţii de Ia gura 
Steziei. cump<lrat „pe 30 de vaci şi boi cornoraţi şi roşii. ~i 
şapte sălaşe de ţigani cu (şapte) 7000 aspri" de la Socol şi 
Neag din Baia de Fier.'' 

Pojoga 

Radu Zătreanul. Sandu Podbăniceanu şi căpitan Stalco 
Golumbeanu hoti1rnicesc m()şia Pojoga, la 30 martie 1758.;·i 

Răgulii (Răgulrnii) 

In hrisovul din 7 ianuarie 1559 (7067) Mircea Ciobanul 
întăreşte mănăstirii Tismana stăpinire peste satul Răgulii. 
care a avut proces cu numita mănăstire, susţinînd că a fost 
cotropit de ciilugări iar la judecată, neavind martori sufi
cienţi, satul JUignlii a pierdut procesul.80 Din secolul al 
XVII-iea apare sub numele de Răgulenii. Din documente 
acest sat pare a r: fost pe lingă Fărcăşeşti sau Valea cu 
Apă. 

Răzleul 

In hrisovul din 30 iunie 1486, Vlad Călugărul întăreşte 
lui Roman şi .Jilianu stăpinire peste satul „Răzleul tot" .m 

Rîioşi 

Printr-un act din 9 mai 1687, Şerban Cantacuzino po
runceşte lui „Dumitraşco de la Riioşi ca să lase partea 
mănăstirii StrimkL din moşia Copăceni, necotropită, căci 
fusese dăruiUi e<C:Pflsta mănăstirii de Stoichiţă Rîioşanu şi 
sotia sa Dochia."2 Stoica sau Stoichiţă din Strîmba, niare 
logofăt, mare postelnic, mare vistier ia parte la mişcarea 
revoluţionară a lui Lupu Mehedinţeanu lmpotriva grecilor 
la 1617---1618.1':: 

Rusă ştii 

La 7 mai J 636, într-o poruncă a lui Matei Basarab, se 
mcnţioneaz;i Rnşiîştii.84 

ln aclul din 27 noiembrie 1704, Ruşăştii au pierdut ju-
decata pentr~L munţii Mutul şi Piciorul Străjii cu Necula 
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C&.icescul : „au rămas megieşii den satul Ruşăştii de jude
ca tii" .ro Situat în C!propiere de Rugi. 

Sălbanl 

Radu Miiuwa, la 1 martie 1619, confirmă călugărului 
Mardarie stăpîni1c peste mai multe cumpărături, printre ca
re şi o vie cumptrată de la Stoica din Sălbani, cu 320 as
pri.86 Se afla situat pc lingă Pociovaliştea. 

Scăuiani 

Prin hrisovul din 2 iulie 1581, (7089) Mihnea Turcitul 
întăreşte lui l{oman cu ceata lui, stăpînire peste jumătate 
din Scăuiani, fiind moşie de moştenire. Peste o moşie din 
Scăuiani s-a fil.cut o înfrăţire între un unchi şi nepot CtlfQ, 

împreună cu fiii săl „să fie fraţi nedespărţiţi în veci" .87 Sca· 
uiani s-a contopit cu Bîrzeul de Pădure. 

Sîrbşori 

Siyismund, regele Ungariei, prin diploma din 28 octom
brie 1428, şi Ioan de Hunedoara, prin diploma din 20 &ep
tembrie 1444, înUi1esc mănăstirii Tismana stăpînire peste 
satul Sîrbşori din judeţul Jaleş."88 

Slătioara 

Prin hrisovul din 18 iunie 1623, Radu Mihnea întăreşte 
lui Staico, paharnic, stăpînire peste „satul Slătioara tot" 
şi cu munţii lor pentru că acest sat a fost cumpărat de 
tatăl lui Vlad şi Staico. Locuitorii din Slătioara au fost 
„cnezi" şi s-au vîndut rumâni.89 

La 10 iunie lb56, Constantin Şerban Basarab confirr.1ă 
băncsii Elena, soţitl lui Radu Buzescu, şi fiului ei Mateiaş, 
stăpînire peste Slătioara ; „Şi iar să le fie lor satul Slălioa
ra lingă Runc, judeţul Gorj, însă jumătate de sat şi cu 
vecinii".l'~ ln acela.şi document apare înfrăţirea lui Radu 
Buze.seu Clucer cu Oprea Cuciuc postelnic pe moşia „Slă
tioarele'' pe lingă Runc.01 Tot în actul amintit c menţionat 
postelnicul Calotă din Cocorăşti, de asemenea sat dispărut. 

Slătioara (Slătioarele) 

Intre Cop<lceni-Corneşti şi Stolojani se află, cum am 
mai arătat, satul Slătioara, pc locul cîmpiei de astăzi, cu 
acelaşi nume. 
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La 2n iulie 1708, Rndu Rîioş~nu, hotăr~1iceşte moşiiie 
satelor Copăceni, Crivinile, Slătioara şi Ungureni.92 Slătioara 
a dispărut clin cau~a terenului defavorabil. 

Slobozia -- Novaici 

E înscrisă ca ~c!t în catagrafia din 1818." Dispare în a
celflşi secol. 

Sneagov (Snngov) 

Prin hrisovul din 26 mar;tie 1618, Alex. Iliaş întăreşte 
lui Radu stăpinire peste ocina în Sneagov, partea lui Ber
ca logofăt •,;i pai tea lui Şara:met. Semnele de hotar al~ a
cestei moşii din Snewmv : „Din gur,a Dancului pînă în 
fînlina Ciocnitei şi pînă în fîntîna lui Breboi şi pînă în vil
ceaua Sfedelului şi pînă în obîrşia Snagovului şi pe drumul 
Petreştilor pînă în dpa Strîrnba" .93 Aşadar era situat pe lin
gă. Brătuia, l-'etreşli, Sterpoaia, Strîmba. In 1778, von Bauer 
în Memoriile sale notează: Snagovul. sat mic cu o fînti
nă."!h Numele îl a.re de la snagă, znagă - putere, vlagă 
(srb. snaga).!'" 

Spine ni 

La 24 aprilie 1484 Vlad Călugărul întăreşte fraţilor bo
ieri Bran, Radu şi Pătru satul Spineni alături de Baia de 
Fier, Tn. Gilort, Mogoşani, Palavragi, fiind scutit de vinări
ciul clomnesc.' 6 In actul din 10 iunie 1656, Constantin Şerban 
Easarab confirmă bănesii Elena Buzescu şi fiului ei Matenş 
stăpînire peste satul Spineni.97 Din documentele cunoscute 
reiese că e vorba de două sate Spineni : cel menţionat în 
sec. XV e cişezat în zona Gilortului, iar cel din sec. XVII, 
e aşezat pe Valea Jaleşului, lingă Runc. 

Strimba 

E menţionat în actQle din 28 octombrie 1428 şi 20 sep
tembrie 1444, ca sat al judeţului Jaleş alături de Ploştina, 

Pecaleşti, Valea Largă, Ceauru etc.98 

Şarapalini 

Apare scris in actul din 7 septembrie 1587. „Iar de a
colo în val1~ pc \'Îlcea pînă în !muro.asa (în dealul Rasovei) 
apoi pe Imurqasa în sus pînă la hotarul Şarapatinilor, apoi 
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peste deal la hotarul Bîrharului, iar acolo pe deal în 
jos pînă în drumul Tg.-Jiului la fîntîna lui Avram, apoi de 
acolo pînă la vişinii Voinigeştilor."gg Satul Şarapatini dis
pare prin contopire cu Rasova. 

Şerbeşti 

La 2 iunlc 1 SOS, Radu cel Mare întăreşte lui Arca cri
vina Murgeştilor „toată din sus de lingă Şerbeşti".100 In se
colul al XVII-lea, Şerbeşti apare aliituri de satele Murgeşti. 
Strîmba, Stejaru, Si:lrdăneşti. La 11 mai 1607, Radu Şerban 
voievod, înt<lreşte armaşului Pătru şi soţiei sale Anca stă
pinire peste satul Şerbeşti, fiindu-le moşie „dreaptă, b1-
trînă şi de baştină'', Prin 12 boieri în frunte cu Stoica mare 
logofăt şi soţia sa Dochia s-a ales moşia Şerbeştilor de la 
Stejaru de către Strîmba. Hotarnicul domniei a fost Nicola 
fost mare ar:naş::· Iată o hotărnicie executată de un hotar
nic domnesc. 

Turita 

Prin hrisovul din 18 ianuarie 1480 Basarab cel Tînăr în
tăreşte la Ticuci şi alţii stăpînire peste satul Turiţa. „Dupi:i 
aceea Ticuci cu fraţii a schimbat Turiţa cu popa din Sătc~-
lu, pentru a treia parte din Ştefăneşti şi pentru jumătate din 
Vălari''.11 

Urşanii 

Prin hrisovul din 20 mai 1541-1543, Radu Paisie intă.

n~şte lui Co:;:nan şi Drăgan stăpînirea peste ocina Urş2ni, 

partea lui Stan, cumpărată de la acesta cu 435 aspri.1c-2 

In secolul al XVII-lea se întîlneşte în documente Urşani 
şi Urseni. Prin hrisovul din 7 mai 1628, relativ la satul 
Ogrumi, aflăm că locuitorii din acest sat au mărturisit în 
divan, „că n--a fost ocina din hotarul Ogrumllor, ci a fost 
din hotarul l'rsenilor" dar au rămas de lege.10

J Urşeni, Ur
şani, Ursenii e probabil să fie unul şi acelaşi sat. 

Valea Largă 

Prin actele dln 28 octombrie 1428 şi 20 septembrie 1-H4. 
alături de alte sate dăruite mănăstirii se află şi Valea. Lar
gă. Aparţinea de Jaleş, fiind situată pe Jiu. 104 
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Văselaţi 

La 11 noiembrie 1508, Mihnea cel Rău întăreşte lui 
Ioan şi fratelui si'lu stăpînire în Văselaţi. 105 Dispare prin 
contopire cu D<lneştii. 

Vîrtopul din Cî~p 

lntr-un act din ianuarie (f. z.) 1619, gas1m scris: „şi au 
fost avut Hamza şi în alte sate parte, însă în satu Tîrqu 
Gilortului, jumătate din sat, şi din satul Mogoşani iară ju-
mătate şi din satu Vîrtopu din Cîmp jtimătate".106 · 

Zătreni 

Mihnea Turcitul voievod, la 9 iunie 1583, hotărJ.şte 
satelor Zătreni şi Frînceşti ocinile şi hotarele lor în urn-.a 
unei judecăţi. 

lmpăcîndu··Se, s-a hotărît „să se aşeze hotarele pe unde 
au fost încă dinainte vreme: de la apa Bistriţei ,pînă la 
ulmul înecat. unde a fost vadul hotar, iar de aci drept. pinii 
la capul curătnrei lui Coman, la ţarina veche".107 

A nu se confunda Zătrenii aceştia de pe Bistriţa cu 
Zătreana de astăzi de pe Jiu. sau cu Zătrenii din Vîke'l. 

Dispariţiri. celor mai multe sate s-a produs în rînctul 
celor dependente. Jafurile, uciderile şi pustiirile turceşti au 
constituit una din cauzele dispariţiei satelor româneşti. 

Jn satele oltene turcii veneau cu uşurinţă de la Viciin 
şi de la Ada··Kalr:h. Sînt apoi sate care au dispărut di'.1 
cauza greutăţilor fiscale cit şi de tendinţa de acapar-ire la
comă a boierilor localnici sau „venetici" de a-şi miiri şi 
înmulţi moşiile prin răşluire şi prin cotropire. Alte sate nu 
dispărut din cauza terenului defavorabil pe care erau aşe
zate. Sînt şi sale considerate dispărute prin contopire. Noul 
a „înghiţit" pe cel vechi, sau vechiul pe cel nou. S-a petre
cut deci un fenomen de centralizare a satelor. Documentar 
nici un sat n-a dispărut catastrofal (cutremure, alunecări de 
teren, înec, ucidere totală, ci toate au avut, mai mult sau mai 
puţin o dispariţie lentă. 
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