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Din viaţa şi activitatea Dr. Titu Liviu Tilea

anii 191 1-1912. Cu acea ocazie a fost ales în
comisia pentru încasarea taxelor şi înscrierea
membrilor noi, alături de Alexandru Nicolescu,
preot ortodox în Stânceni, şi Ioan Suciu, învăţă
tor în Cacuciu. Tot atunci s-a reales ca director
Dr. Ioan Harşia, iar ca membri în comitet:
Vasile Duma, protopop ortodox; Gregoriu
Nicoară, preot ortodox !băneşti; Dr. Tit Liviu
Tilea, Simion Zehan, preot greco-catolic în
Casva, iar ca membrii supleanţi: Dr. Ilie
Popescu, avocat în Reghin, Ioan Suciu, învăţă
tor şi Gavrilă Branea, preot gr. cat. în Petelea7.
La următoarea adunare cercuală a Despărţă
mântului (9 octombrie 1 913) este înlocuit ca
membru în comitet cu avocatul Dr. Simion
Sbârcea din TopliţaR.
În toamna anului 1918 participă alături de
marea majoritate a intelectualilor români la
mişcările politice de emancipare românească
care vor culmina cu realizarea Marii Uniri. Are
o contribuţie la constituirea Consiliului Naţio
nal Român în Topliţa (noiembrie 1918), fiind
ales în funcţia de preşedinte9, şi de asemenea
va face parte din Consiliul Naţional comitatens
Mureş-Turda, consiliu alcătuit din 40 de per
sonalităţi, şi care îşi va avea sediul în ReghinlO.
Satele aparţinătoare cercului electoral al
Reghinului şi-au ales delegaţi în adunarea elec
torală desfăşurată la 28 noiembrie 1918 în
Reghin, sub preşedinţia lui Vasile Duma, iar
notari fiind Dumitru Antal şi Sever Barbu. A
fost unul dintre cei cinci delegaţi aleşi (Dr.
Ioan Harşia, avocat în Reghin; Dr. Tit Liviu
Tilea, medic în Topliţa; Andrei Cadar, propri
etar în Stânceni; Dr. Teodor Popescu, avocat în
Reghin şi Ioan Duma, preot în Sacalu de
Pădure) care au participat la Alba lulia l l şi
care au votat Unirea pe veci a Transilvaniei cu
patria mamă, România.
Se ştie că după declararea Unirii la 1
Decembrie 1918, armata română a depăşit
vechile frontiere şi a intrat în Transilvania.
Medicul Tit Liviu Tilea, care se afla la Topliţa

Printre personalităţile remarcabile ale
judeţului Mureş care şi-au adus aportul la
pregătirea şi realizarea Marii Uniri iar apoi,
prin funcţiile deţinute, la consolidarea statului
naţional unitar român, s-a numărat şi medicul
Dr. Titu Liviu Tilea. S-a remarcat pe tărâmul
vieţii politice, culturale şi mai ales medicale. A
fost conducătorul unui partid politic, a condus
cu pricepere greaua funcţie de medic-şef al
judeţului, iar o perioadă de timp, pc plan cul
tural, a fost vicepreşedinte al Despărţămân
tului Reghin al Astrei.
S-a născut în localitatea Smig din fostul
judeţ Thrnava Mică (azi în judeţul Alba) la 16
iunie 1 866, fiul lui Ioan Tilea şi al Rafilei Tilea,
născută Para ' . A fost nepotul memorandistului
Ion Raţiu şi unchiul diplomatului român la
Londra, în anul 1939, Viorel V. Tilea2.
Liviu Tilea a urmat Facultatea de Medicină
a Universităţii elin Buda pesta şi Viena, cu mici
întreruperi, în perioada anilor 1 890-1898. Din
anul II a beneficiat de bursă din partea
Fundaţiei Simion RomantaiJ.
La Viena a făcut parte din Societatea aca
demică studenţească "România Jună ", fiind
unul dintre cei mai de seamă activişti ai aces
teia. Cu prilejul pregătirii festivităţilor pentru
jubileul de 25 de ani ai "României June", în
1 896, a activat ca preşedinte al comitetului
aranjator, a contribuit la alcătuirea progra
mului şi la reuşita desfăşurării acestuia,
împreună cu medicii Sterie Ciurcu, Al. Vaida
Yoievod şi alţi studenţi români de la diferite
facultăţi vieneze4.
Nu se cunoaşte exact data stabilirii în
Topliţa Uudeţul Harghita), dar din adunarea
Comitetului Despărţământului XXVI ( Re
ghin) al Asociaţiunii pentru literatura română
şi cultura poporului român, desfăşurată în
Reghin la 10 august 1909, reiese că medicul
Dr. de circumscripţie Tit Liviu Tilea era deja
membru ordinar al Despărtământului din anul
I YOR5. Din anul 1 9 1 1 devine membru fo n dator
al Ucsp<ir\iimântului1'.
Participă la adunan:a ccrCli H i ă a Despărtă

Rom:înii (a:t.i Topliţa ), se strccoar:i printre lini

ile maghiare din zona respectivă

- comuna

şi trece în zona d e operaţiuni
româneşti, se prezintă l a comandament şi cr.:rc
să ajute armata 1 omână. 1 se încredinţează

mântului, ţin ută Ia 25 iulie 1 9 1 2 în pavilionul

H i l hnr

din promenada ora!)ului Reghin, unde s-a
prezentat aclivitatea Comitetului ccrcual pe

-
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sarcina de călăuză a primelor detaşamente
române de avangardă. Ajuns la Topliţa cu aces
tea, organizează primirea festivă a armatei
române de către românii din Topliţa şi din
jurt2.
Fiind o problemă de competenta sa, C.N.R.
judeţean ia în discuţie, în şedinţa din 13 decem
brie, chestiunea membrilor din judeţul Mureş
Turda în Marele Sfat Naţional Român ales la
Alba Iulia la 1 decembrie 1918. Marea
Adunare Naţională a ales pentru a face parte
din acest mare forum cu atribuţii parlamentare
pe Dr. Ioan Harşia, avocat în Reghin, Iosif
Popescu, director al băncii "Mureşiana " din
Reghin şi Emil Cormoş Alexandru, proprietar
în Targu Mureşl3. C.N.R. judeţean, apreciind
prodigioasa activitate desfăşurată pe plan local
de către unii intelectuali, propune ca din
Marele Sfat Naţional să mai facă parte: Vasile
Duma, protopop, Dr. Aurel Rusu, avocat, Dr.
Tit Liviu Tilea, medic, Dionisie P. Decei, pro
topop şi Ioan Roman, preot. Din păcate, nici
unul dintre cei propuşi nu vor face parte din
acest forumt4•
Tot în şedinţa din 13 decembrie, după o
serie de dezbateri privitoare la numirile în pos
turile cheie din administraţia j udeţului,
medicul dr. Tilea, în calitate de referent al
comisiei de candidare, propune pentru oficiilc
mai importante din administraţia judeţeană pe:
Dr. Ioan Harşia - prefect de judeţ; Dr._ Ioan
Sârbu - director al Administraţiei financiare;
Dr. Virgil Mureşan - comisar de poliţie; Ariton
M. Popa - revizor şcolar; Ştefan Pantea - notar
judeţean; Dr. Aurel Baciu - preşedintele
Scaunului orfanal; Dr. Simion Sbârcea - prim
pretor al Cercului Topliţa; Sever Barbu - prim
pretor al Cercului Reghinului de Sus; Dr.
Eugen Truţia - prim-pretor al Cercului
Reghinului de Sus; Dr. Eugen Truţia - prim
pretor al Cercului Reghinului de Jos; Dr. Aurel
Rusu - prim-pretor al Cercului Band; dr. Iuliu
Codarcea - prim-pretor al Cercului Targu-Mureş
şi Nicolae Oprean - comisar cu alimentaţiat s .
După numirea primului prefect român al
judeţului Mureş-Turda în persoana avocatului
Dr. Ioan Vescan, care a pre lu at puterea publică

În urma raportului prefectului judeţului
Mureş-Turda, Consiliul Dirigent, Resortul afa
cerilor interne, numeşte în mod provizoriu în
functia de protomedic (prim medic - medic şef)
al judeţului pe Dr. Tit Liviu Tileat7. Ulterior, a
fost numit definitiv pe acest post cu data de 22
iulie 1921 18. În calitatea .sa de prim-medic al
judeţului Mureş-Turda este numit de prefect
membru din oficiu în Comisia administrativă a
judeţului. Această comisie a fost constituită la
10 octombrie 1919. A făcut parte din această
comisie în perioada 1919-192019. De asemenea,
în perioada anilor 1 922-1925, a fost membru în
Comisia permanentă şi în Comisia instrucţiunii
poporale a judeţului20. Totodată a îndeplinit şi
alte funcţii în acest domeniu medical: vice
preşedinte al Consiliului igienic al judeţului,
şeful serviciului sanitar al j udeţului, vice
preşedinte al Societăţii de "Crucea Roşie" din
România, filiala Targu-Mureş2t , preşedintele
Asociaţiei medicilor din judeţ şi municipiul
Targu - Mureş22. A îndeplinit funcţia de prim
medic judeţean până în anul 193023.
Medicul Dr. Tit Liviu Tulea participă şi la
viaţa politică a judeţului, ca membru al Parti
dului Naţional Român. Este numit membru în
Comisia centrală clectrorală a judeţului Mureş
Turda pentru alegerile parlamentare din
noiembrie 19 19, fiind preşedintele Biroului
electoral al circumscriptiei Topliţa24. De
asemenea, a fost membru în Comitetul central
electoral al judeţului, pentru alegerile parla
mentare din mai 192025.
După demisia din funcţia de preşedinte al
organizatiei Mureş a Partidului Naţional
Român a protopopului Ariton M. Popa (ianu
arie 1920)26, în urma înfrângerii la alegerile
parlamentare din noiembrie 1919, interimar,
până la întrunirea congresului organizaţiei
judeţene, va conduce organizaţia Mureş27. La
18 noiembrie 1922 s-a constituit Comitetul
judeţean al Partidului Naţional Român din
judetul Mureş-Turda. A fost ales în funcţia de
preşedinte al organizaţiei Mureş2s. Tot atunci
s-a ales şi biroul organizaţiei Mureş al partidu
lui: vicepreşedinte a fost ales avocatul Dr. Ioan
Pantea; secretar p r e ot u l greco-catolic din

Cons i l i u l Dirigent în şedinţa din 16 iunie
1 9 J 9 1 f>, Dr. Tit Liviu Ti l e a s-a pus la d i spo

Alexandru Birtalan, iilr controlor, medicul

la 1 0 ianuarie 1 9 1 9, fapt l u a t la cunoşt in ă de

Sântana de Mureş, luan Roman; casier juristul
E u gen Nicoari\2'�. Va

Dr.

deţine această fu nc ţ i e

pfmă în anul 1927.
Prin funcţia sa va fi membru de drept

ziţ i a noului pre fec t , ca şi a l t i intelec t u a l i
români. avâ nd î n vcL!t:re fa p t u l că o p a rte a
funct ionarilor maghiari au refuzat depune
rea j u ră m â n t u l u i de cr�dintă fa tă de sta t u l
naţional u n i t ar rom â n .

Consiliul j u d eţ e an

în

M u re!) ( 1 926- 1 929), rezultat

în u rma alegerilor locale din fe bruar i e 1 92fi,

făcând p<t rte ş i din Comisia s a nitară şi de asis-
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catolice din Targu-Mureş31l. A făcut parte din
comitetul de fondatori (22 membri) care au pus
bazele Societăţii anonime "Librăria româ
nească " din Targu-Mureş, înfiinţată la 23 febru
arie 1921; era prima societate românească din
acest domeniu din Targu-Mureş37. A fost
preşedinte la Banca populară cooperativă
"Mureşul" din Targu-Mureş, înfiinţată în august
1920. Era prima bancă românească din muni
cipiu31!. De asemenea, a fost membru în
Consiliul de administraţie la "Sovata '',
Societate balneară pe acţiuni în Targu-Mureş39,
apoi cenzor la aceeaşi societate40. Făcea parte
şi din Consiliul de administraţie de la "Ogorn/",
Federala societăţilor cooperative din judeţul
Mureş-Turda41 .
Pentru toată activitatea sa desfăşurată după
Marea Unire, a fost răsplătit cu înalte distincţii:
Ordinul Coroana României în grad de
Cavalcr42, Ordinul Steaua României în grad de
Cavalcr43 şi Coroana României în grad de
comandor�4.
A fost un bun coleg, regretat de toţi cei care
I-au cunoscut şi au aflat de neaşteptatul său
deces din 3 1 iulie 1 930, la Targu-Mureş45. În
necrologul său se spunea : ':4socia(ia Generală
a Medicilor din România - Filiala Targu-Mureş are nemârginita durere sii anunţe pierderea
preaiubitului şi valorosului coleg �·i prieten,
Doctor Tit Liviu Tilea, preşedintele Asociaţiei
Generale a Medicilm; Filiala Mureş "46.

tentă sociaJă3°. De asemenea, este membru de
drept în noul Consiliu judeţean format în urma
alegerilor locale din iunie 19303 1. La congresul
organizaţiei judeţene a Partidului Naţional
Ţărănesc desfăşurat la Targu Mureş la 30
octombrie 1 927, nu a mai participat la alegerea
pentru funcţia de preşedinte, fiind bolnav şi
înaintat în vârstă. Totuşi, este ales preşedinte
de onoare al organizaţiei Mureş, alături de
Pavel Brătăşanu32. Cu acea ocazie s-au ales
noile organe de conducere; preşedinte execu
tiv, avocatul Dr. Ioan Vescan; vicepreşedinţi:
Ariton M. Popa şi avocat dr. Ioan Oantea;
secretar general: profesor Dr. Ioan Bozdog;
casier: directorul liceului Alexandru Papiu
Ilarian din Targu-Mureş, Grigore Ciortea;
secretar de şedinţe: Gheorghe Maior, direc
torul Băncii "Mureşiana " din Reghin33.
Pe plan cultural, după transferarea din
Topliţa la Targu-Mureş, se transferă de la
Despărţământul Reghin al Astrei, la Despăr
ţământul Targu-Murcş. Va fi preşedintele
'Jtt strei medicale" a DespărţământuluP4. Parti
cipă la o serie de conferinţe organizate de acest
Dcspărţământ, din care amintim pe cea care a
avut loc la Voiniceni (decembrie1923), unde au
participat Dr. Adrian Popescu, Traian Popa,
Dr. Ioan Bozdog, preşedintele Despărţămân
tului TI'trgu-Mureş al Astrci şi elevi de la Liceul
Papiu Ilarian din Targu-Mureş35. Pe tărâm pub
lic, a fost membru în curatoriul Bisericii greco-
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Abstract
From Life and Activity of Dr. Titu Liviu Tilea (1866-1930)
Among tbe important personalities of the Mureş county who brought their contribution to the preparing and realisation
of the Grea! Unification, to the consolidation of thc Romanian unitary state, it is also mentioned Dr. Titu Liviu Tilea. It was
rcmarkcd within thc politica!, cultural and espccially mcdical life. Hc

was

thc le ader of a politica] party, skillfully lcad the dif

ficult function of county bouse surgcon and f(•r- a wbile, al thc cultural levcl, hc was a vicepresident of thc Dcspărţământ
Reghin of Astra.

Traian Bosoancă
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