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ASPECTE PRIVIND SITUAŢIA EDILITARĂ DIN PITEŞTI
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În ajunul primului război mondial, Piteştiul se întindea pe o suprafaţă de
11prox.imativ 5 km2 cuprinsă între râurile Argeş şi Doamnei la est, dealurile cimitirului
91 comuna Smeura la vest, Găvana la nord şi Prundu la sud şi era străbătut de o reţea
•lrndală de circa 33 km lungime. Din aceste străzi, 30 km erau prevăzuţi cu conducte
publice de apă iar 12 km aveau canale de scurgere.
Străzile erau pavate cu bolovani de râu şi cu pietriş, iar câteva erau asfaltate,
111m ar fi: str. Şerban-Vodă, bd. Elisabeta şi parţial, str. Teiuleanu. Cam 3/5 din
l111reaga reţea stradală era acoperită cu pavaj, iar restul avea aspectul unor drumuri de
1nrll, unde noroiul se usca doar vara, pe timp de secetă.
În decursul timpului şi chiar şi în primii ani ai secolului al XX-iea oraşul
l'llcşti se dezvoltase din punct de vedere edilitar şi urbanistic mai mult la întâmplare.
fnccpând cu anul 1908, PrimAria Piteşti a impus mllsura ca orice construcţie publică sau
privată de locuinţe şi edificii şi chiar de reparaţii sau de extinderi, să se facă numai în
urma obţinerii unor autoriz.aţii de la Serviciul Tehnic din cadrul său.
În anul 1912, Primăria Piteşti avea un excedent bugetar de 87214 lei 1, sumă nu
mica, de altfel, dar insuficientă pentru marile lucrări edilitare care unnau a fi executate
ln Piteşti.
·
Printr-o hotlrâre a Consiliului Orăşenesc din 28 ian. 1912, s-a aprobat
t11ceperea următoarelor lucrări edilitare şi a sumelor necesare:
I. Iluminatul public al oraşului, evaluat la 550000 lei;
2. Construcţia unui abator modem - 80000 lei;
3. Construirea Teatrului şi a Băilor comunale - deviz comun, suma necesară era
de 270000 lei. De notat că, la acea dată, exista în Piteşti o singură baie
particulară, insuficientă pentru nevoile oraşului;
4. Canalizarea oraşului şi despăgubirea proprietarilor care urmau a fi expropriaţi
150000 lei;
5. Pavoazarea străzilor oraşului - 500000 lei.
Pentru executarea acestor lucrAri, Consiliul Orăşenesc a hotărât să se facă un
hnprumut de 2200000 lei pe timp de 40 de ani, cu o dobândă de 4-5 % şi o anuitate de
I I0000 lei. Împrumutul a fost contractat la Casa de Credit Judeţean şi Comunal.
' Arhivele Nalionale Piteşti, fond PrimAria Pit~şti, dos. 22119 I 2.
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Tot în anul 1912, Consiliul Orăşenesc şi primarul au aprobat un pro1ri t
inginerului H. W. Schmidt, la 22 februarie, prin care Grădina Publică a fost tftinlA
două pentru ca bulevardul central al oraşului, care venea de la gară, să nu mai fm
ocol în centru, ci să meargă în linie dreaptă spre Găvana. Grădina:·Publică a fost 1111 t
în două, cu partea mai mare spre Prefectură şi cu partea mai mică spre str. Do11111
Bălaşa2 • Această lucrare a dus la fluidizarea circulaţiei în centru şi a creat mai muh
de acces spre Grădina Publică.
În afară de Grădina Publică, un alt spaţiu destinat agrementului piteştenilrn
Parcul Trivale. Acesta fusese construit după un proiect al lui Mihail Manolescu , lll
prefect de Argeş, autor şi al altor lucrări edilitare în Piteşti. În martie 1914,
Manolescu s-a stins din viaţă iar primăria, la sugestia prefecturii, a aprobnl
unanimitatea consilierilor săi ca lui Mihail Manolescu, creatorul parcului Trivalr ,
fie ridicat un monument chiar în parc, alocând pentru aceasta, în bugetul pe 1914 11>I
suma de 1OOO lei 3 .
Tot în parcul Trivale, Primăria amenajase un lac pe care, ulterior, l-a an:111I
prin licitaţie, cu scopul de a se amenaja pe timp de iarnă un patinoar, iar vara prr111
plimbări cu barca. Licitaţia a fost câştigată de I. G. Buţănescu, comerciant din l'itt I
care a oferit o chirie de 250 lei anual pe timp de 5 ani.
În 1914 Buţănescu a comandat mai multe bărcuţe la şantierele de la Scvo1 t
Prin contract, chiriaşul nu avea voie să execute nici un fel de lucrări sau modil11 A1
asupra lacului însă datorită aluviunilor, acesta se colmata rapid, iar primări 1 111
destinase bani pentru întreţinerea lacului. Ca unnare, patinoarul şi lacul din pnr 111
Trivale au putut fi folosite pentru agrementul piteştenilor doar în anul 1914, contr 111
fiind reziliat, pe cale amiabilă, în 1915 4 •
O altă problemă aflată în atenţia edililor a fost alimentarea cu apă potabllll
oraşului. Piteştiul avea o staţie de pompare le Gropeni, instalaţia fiind compusft d11
două motoare Diesel de 50 c. p. fiecare şi un alt motor mai mic, de 5 c.p. p 11111
iluminat şi pentru acţionarea unui strung folosit de mecanic pentru mici reparaţii. Ap
era captată din izvoare · Şi refulată în oraş, în rezervorul din Dt;alul Cimitiruh11
Rezervorul avea un debit de 3600 mc pe zi. Din 1'9 l O, an de an, orele de pompare 11
tot înmulţit, în raport cu cerinţele crescânde ale populaţiei, deoarece numărul celor ,. 11
solicitau racordarea la reţea creştea permanent iar risipa de apă era considerată d11·11
„colosală" de către gospodarii urbei. Dacă în 1910, se pompa apă doar 12 ore pe 11, 1
1916, se pompa timp de 24 ore pe zi. Din statistici se constată că în anul 1915, s 111
pompat peste 1300000 mc apă, din care peste 300000 mc adică un sfert din total r
consumată de regimentele din oraş. Populaţia îşi completa necesarul de apă şi d11
numeroasele f'ăntâni publice cum erau cele din străzile Banul Mărăcine, Primăvcr 11
Cazănnilor, Calomfirescu, Bd. Kogălniceanu, din Târgul de Cereale, din co11 11
cimitirului ca şi din alte fflntâni particulare5 •
·
Băile comunale, ca şi Teatrul, au început a fi construite în anul 1912 şi au fo
date în folosinţă în ·1914. Superficialitatea tradiţională a funcţionarilor autohtoni llk
2

/bidem, dos. 8/1912, f. 13
lbtdem, dos. 18/1914-1915, f. 24.
'Ibidem, dos. 45/1913-1915, f. 7.
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I mul mecanic

să-şi

delege sarcinile fochistului care, la rândul

său, îşi

cam neglija

1 rllle sarcini, ceea ce a t'ăcut ca, încă din primul an de funcţionare a băilor, să se
•111 lucă un incendiu din cauza coşului băilor care era nemăturat.

Abatorul comunal fusese şi el ·construit în anul 1912, după toate cerinţele
i publice şi tehnice şi funcţiona pe bază de regulament propriu, aprobat printr-un
ll ecret Regal, în feb. 1914. Dar, şi aici, introducerea noului a stârnit o vie
t nţă din partea măcelarilor conservatori care nu erau obişnuiţi să li se impună
rl de igienă şi de ordine. Mai întâi, au declarat grevă dar, neavând succes, au furat
• 1 hia cântarului. Cu greu, s-au supus controlului serviciului de specialitate din
11 1narie, dar au rămas refractari în privinţa modului de întreţinere şi întrebuinţare a
11 l tl ţiitor.
O altă categorie de lucrări, impusă de iminenţa primului război mondial, a fost
1
de adaptare şi transformare a localurilor de şcoli în spitale militare, şcolile vizate
t tul nr. 2 şi nr. 3 de băieţi, Institutul Urlăţeanu şi şcoala de la Camera de Comerţ.
În anul 1916, Primăria Piteşti a primit de la Direcţiunea Administraţiei
11 I 1ene şi Comunale din M.I. un credit de 74000 lei, rambursabil în 40 de ani, pentru
11n truirea unei hale de alimente în Piteşti , dar începutul războiului şi regimul de
1 upaţie militară au perturbat derularea împrumutulu~ şi construirea halei. Tot pentru
li tl 1916, propunerile de lucrări edilitare vizau nivelarea cartierului Ştubeu,
1111 lruirea de şosele, regularizarea cursurilor pâraielor care traversau Piteştii şi alte
11 r ri, multe dintre acestea urmând să fie executate prin darea lor în antrepriză. Din
1 I rlcire, multe dintre aceste lucrări au fost stopate, altele nici nu au mai început, ele
11d alte jertfe, pe lângă cele umane, aduse de români pe altarul Războiului Întregirii.
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