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ORGANIZAREA ADMINISTRATIV Ă ŞI MILITARĂ A
JUDEŢULUI MUSCEL ÎN VEACUL AL XVIII-LEA

CLAUDIU NEAGOE•
Instaurarea regimului turco-fanariot în 1716 a produs importante

schimbări

la

11 velul organizării administrativ-teritoriale şi instituţionale a Ţării Româneşti •
1

Din punct de vedere administrativ, teritoriul Ţării Româneşti era împărţit, în
v icul al XVIII-iea, în 17 judeţe, dintre care 12 în Muntenia şi 5 în Oltenia2 • Unul
lll111 re acestea, respectiv judeţul Muscel, atestat documentar pentru prima oară la
" eputul veacului al XVII-lea3 , a fost organizat, în prima jumătate a veacului al XVlll4
5
1 , în 2 plaiuri şi 2 plăşi . Mai târziu, în 1774, potrivit Catagrafiei judeţului Muscel,
1 dactată de un oficial rus, maiorul secund Ţuricov, judeţul Muscel era împărţit în 2
pi iuri şi 5 plăşi 6 (vezi Anexa I). Prin reforma administrativă din 1813, numărul
pi ilor s-a redus la 47•
Pe lângă organele de conducere locală, orăşenească, în judeţul Muscel au
I tat, în veacul al XVIII-iea, şi reprezentanţi ai autorităţii domneşti, despre care vom
VI rbi în cele ce urmează.

' Ilnl vcrsitatea din Piteşti.
1
Vezi pe larg, în Istoria românilor, voi. VI, Românii între Europa clasică şi Europa luminilor
(I li 1-1821), Bucu reşti , 2002.
( 'f. Anton Maria del Chiaro Fiorentino, Re voluţiile Valahiei, ed. S. Cris-Cristian, Iaş i, 1929, p.
I, cf. Alexandre de Langeron, Jurnalul campanii/or făcute în serviciul Rusiei în 1790, în
1 'tl/ tori străini despre Ţările Române, voi. X, Partea a II-a, Buc ureşt i, 2001 , p. 933 (în
1 on linuare se va cita: Călători străini].
1
Vezi Gheorghe Pâmuţă, Dorina Panaitescu, Judeţul Muscel. Monografie istorică şi socială,
lh1 ureşti , 2001 , p. 14.
1
Mcntionate încă din veacul al XVII-iea; vezi Nicolae Stoicescu, Despre organizarea pazei
hatare/or în Ţara Românească în sec. XV-XVII, în "Studii şi Materiale de Istorie Medie", IV,
I•)60, p. 196-21 o
' Menţionate pentru prima oară documentar, într-un " raport" austriac din 31 iulie 173 7; vezi
rban Papacostea, Populaţia Ţării Româneşti în ajunul reformelor lui Constantin Mavrocordat.
I111 document inedit, în " Studii. Revistă de Istorie", 19, 1966, nr. 5, p. 935.
• Vezi Florina Mohanu, Ioan Hem-Bucur, Catagrafia judeţului Muscel din 1774, în " Revista
1hi velor'', 1992, nr. 3, p. 331-347.
1 f. Gheorghe Pârnuţă, Dorina Panaitescu, Judeţul Muscel. Monografie istorică şi socială,
llucureşti, 200 I, p. 14.
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Până la reforma administrativă din 1740 a lui
Mavrocordat, ispravnicii fuseseră nişte reprezentanţi speciali ai
domniei pe la juder sau prin târgurile importante ale ţării, însărcinaţi cu rezolvarea
chestiunilor urgente . Iată, de pildă, la 24 august 1636, marele clucer Socol Cornăţeanul
apare ca ispravnic domnesc, venit la Câmpulung din porunca lui Matei-vodă Basarab,
pentru supravegherea lucrărilor de refacere a bisericii domneşti Negru Vodă9 .
În urma reformei lui Constantin-vodă Mavrocordat, din 1740, ispravnicii, care
erau aleşi de domn dintre boierii de treapta I şi a II-a, au fost puşi în fruntea judeţelor 10 ,
11
având atribuţii administrative, fiscale, judecătoreşti şi poliţieneşti • Ispravnicii erau
12
schimbaţi anual şi primeau leafă din visteria domnească . Potrivit relatărilor lui
Friedrich Wilhelm von Bauer, leafa unui ispravnic fusese stabilită, în vremea lui
13
Constantin-vodă Mavrocordat, la 4 parale de fiecare leu de capitaţie şi, în plus, erau
14
scutiţi de dări . În veacul al XVfII-lea, leafa ispravnicului de Câmpulung era de 2-300
lei pe lună 1 5 .
Atribuţiile ispravniclor de judeţ, aparţinuseră, până la reforma din 1740,
căpitanilor de judeţ 1 sau ispravnicilor de târg 17 . Cazul Câmpulungului este elocvent în
acest sens, denumirea de "ispravnic de Câmpulung" alternând cu cea de "ispravnic de
Muscef', pentru ca după 1750, aceasta din urmă să se impună 18 •
O nouă reformă administrativă s-a făcut în 1775, sub domnia lui Alexandruvodă Ipsilanti (1774-1782), când pe la fiecare judeţ au fost numiţi câte 2 ispravnici,
unul având atribuţii administrative şi fiscale, celălalt având atribuţii judecătoreşti şi
poliţieneşti 19 . Potrivit Manualului de legi, redactat de Mihai Fotino în 1777, ispravnici i

Ispravnicii de Muscel.

Constantin-vodă

Cf. Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, coord. Ovid Sachelarie şi Nicolae
Stoicescu, Bucureşti , 1988, p. 23 7 (în continuare se va cita: Instituţii feudale); cf. Lucian
Predescu, Enciclopedia României. Cugetarea. Material românesc. Oameni şi înfăptuiri,
Bucureşti , 1999, p. 448. Vezi mai nou: Ştefan Trâmbaciu, Instituţii medievale româneşti.
Ispravnicii de Muscel, în Buletin ştiinţific. Studii istorice, 2002-2003, nr. 1-2, Piteşti, 2004, p. 51.
9
Vezi Gheorghe Pârnută, Ştefan Trâmbaciu, Documente şi inscripţii privind istoria oraşulu i
Câmpulung-Muscel, voi. I, Bucureşti , 1999, doc: 47, p. 182.
10
Despre ispravnici în genere, precum şi o bibliografie generală cu referiri la aceşti a vezi :
Îndrumător în Arhivele Centrale, voi. I, partea a II-a, Bucureşti, 1974.
11
Valentin Al. Georgescu, Petre Strihan, Judecata domnească în Ţara Românească şi Moldova
(! 611-1831). Partea I. Organizarea judecătore ască , voi. li (1740-1831), Bucureşti , 1981 , p.
154-155 ; Instituţii feudale, p. 238; Ştefan Trâmbaciu, op. cit„ p. 52-53.
12
Instituţii feudale, p. 237 .
13
Călători străini, voi. X, Partea I, p. 169.
8

14

Ibidem , p. 177.

15

Cf. Preot laon Răuţescu, Câmpulung Muscel. Monografie istorică, ed. a II-a, Braşov, 1997, p.

155.

Cf. Olga Cicanci, Informaţii despre organizarea administrativă şi fiscalitate în rara
(1764-1765) în opera lui Atanasie Comnen Ipsi/ante, în "Studii. Revista de Istorie",
19, 1966, nr. 2, p. 347.
r
17
Cf. Nicolae Stoicescu, Sfatul domnesc şi marii dregători din Ţara Românească şi Moldova
(sec. XIV-XVII) , B ucureşti , 1968, p. 125.
18
Cf. Ştefan Trâmbaciu, op. cil., p. 52, 54-55.
16

Românească

19

Instituţii feudale, p. 237 .
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1 w u l eş i

de domn din rândul acelor boieri, mari sau mici, români sau greci2°, a căror
lltate era neîndoielnică, "oameni cu nume şi faimă bună" 21 , care trebuiau să fie
11111 1rflali la orice judecată şi să păzească dreptatea "atât în trebile publice, cât şi în
I private"22 • La numirea în funcţie, ispravnicii depuneau următorul jurământ: "Jur
11 I >11mnezeu cel atotputernic şi pe născătoarea de Dumnezeu Maria şi pe cele patru
1 WIHhelii pa care le ţin în mâini că îmi voi da toată silinţa în funcţia ce mi s-a
1111 1•1J clinţat; jur, de asemenea, că nu am dat şi nici nu voi da cuiva ceva pentru
i/1//11 rea funcţiei sau pentru a-mi asigura protecţia sa, după cum nici n-am promis şi
111 I nu m-am înţeles cu cineva că îi voi trimite ceva din provincie, şi nici nu-i voi
11 /111/t ; mă voi purta cinstit faţă de supuşi mulţumindu-mă cu leafa ce mi se dă de la
h /1 rle; mai presus de orice îmi voi da silinţa ca impozitele să fie strânse la vreme; în
1•111 • se voi fi imparţial faţă de împricinaţi şi voi păzi dreptatea atât în treburile
23
1111/i/lc:e, cât şi în cele private" .
Un călător străin, abatele Lionardo Panzini, referindu-se Ia ispravnici, în acelaşi
Ol 177 7, arăta: "Fiecare judeţ are unul sau doi guvernatori politici, numiţi ispravnici
/ t 11 ). care trebuie să vegheze la menţinerea bunei ordini în judeţul lor, să aibă grijă
I 1 percepe veniturile publice şi contribuţiile care sunt impuse de domn, să ducă la
1111/illnire toate poruncile care le sunt trimise de la Curte în judeţele respective; în
MtJ'il, ispravnicii sunt delegaţi ai domnului în slujba sa şi a statu/ut'24 . Leafa
I pr 1vnicilor a fost fixată la suma de 5 OOO de piaştri pe an 25 .
La 1780, pe lângă cei doi ispravnici a fost numit şi câte un ''judecător" 26 , care a
111 lu l, probabil, atribuţiile "vornicului de târgm. Ispravnicul putea doar să cerceteze
111 I lni le, nu şi să le judece, acest privilegiu aparţinând domnului şi Înaltului Divan .
I I , de pildă, la 12 aprilie 1730, Nicolae-vodă Mavrocordat poruncea ispravnicului de
I 111pulung, Pană slugerul, să cerceteze pricina iscată între egumenul mănăstirii Negru
Vu I ş i j udeţul Cârstea pentru dreptul de proprietate asupra muntelui Zănoaga 28 . Un alt
11111 fllcl, izbucnit între egumen şi judeţ a fost cercetat, prin poruncă domnească, dată la
ulie 1784, ispravnicilor de Muscel, de această dată pentru darea căminăritului 29 .
I lui tni mai târziu, în 1786, ispravnicii au avut de cercetat pricina iscată între orăşenii
30
1111 ulungeni şi egumenul mănăstirii Negru Vodă pentru "târgul ce să face în oraş" .
1ltfel, aceştia au primit, de la începutul deceniului şapte, porunci domneşti pentru
1 1111

' I 'f. Lucian Predescu, op. cit.; cf. Preot Ioan Răuţescu, op. cit., p. 155.
de stat a Ţării Româneşti (J 765-1782). Fragmente din proiectele de cod general
de legi redactate de Mihail Fotino în 1765 (Cinci titluri), 1766 (Opt titluri) şi
I li ~ artea I) , ed. Valentin Al. Georgescu şi Emanuela Popescu-Mihuţ, Bucureşti, 1989,

'' I Jt l(Onizarea
1111 manualele

I'i //ilde
I .
m, p. 235.
1

l/i/dem.

•I '11/<'l tori străini,
11

voi. X, Partea I, p. 216.

1'I. Instituţii feudale , p. 237.

f'ro vilniceasca condică, Bucureşti, 1957, XV, 1-3 .
Ilupii 1753 acesta nu mai este menţionat; vezi Ştefan Trâmbaciu, op. cit., p. 55-56.
1
• l hcorghe Pârnuţă, Ştefan Trâmbaciu, op. cit., doc. 35, p. 128.
1
1/1/dem, doc. 134, p. 230-231.
11
1/1/dem, doc. 141 , p. 239.
11
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organizarea şi grija vestitului târg de la Câmpulung, cunoscut sub numele de "zborul de
la Sf. Ilie" 31 •
Începând cu reforma lui Alexandru Ipsilanti (1775), ispravnicii aveau sâ
depindă, conform relatărilor abatelui Panzini, politic de domn, militar de marele spătar
32
şi fiscal de marele vistier •
Ştim astăzi, datorită listei publicate relativ recent de Ştefan Trâmbaciu, care au
fost ispravnicii judeţului Muscel (sec. XVIl-XIX)33 . Se impun, totuşi, nişte completări ,
având în vedere faptul că sunt ispravnici care nu figurează în lista menţionată . Pe
aceştia îi enumerăm mai jos, cu precizarea că scurta noastră listă nu cuprinde decât pe
acei ispravnici, din veacul al XVIII-lea, mai puţin cunoscuţi:
•Şerban Prisăceanu biv vei comis, ispravnic de Câmpulung (3 nov. 1710)34
• Constantin Olănescu (31 iulie 173 7)3 5
• Constantin Brezoianu ( 1 iul. 17 44 )3 6
•Constantin? (8 ian. 1745)37
• Ianache biv vei pitar ş i Nicolachi biv vei cihodar (4 aug. 1752)38
•Anastasie (27 ian. 1759)3 9
• Dumitrache bagi Marco biv vei paharnic (1764 )40
•Dimitrie Roset biv vei spătar (1765)41
• Constantin Văcărescu şi Gheorghe Drugănescu (30 aug. 1776)42
• Sandu pitar (26 mai 1777)43
•Constantin Racoviţă biv vei logoflit şi Alexe ceauşul (13 iul. 1779)44
• Grigoraşco Hrisoscoleu clucer şi Milialache Manu biv vei armaş (3 ian.
45

1794)

• Manolache cuparu (2 febr. 1796)46
•Iordache Filipopolitul (4-10 febr. 1798)47 •

31

ibidem, doc. 91 , 121 , 157, 165, 168.
Călători străini, voi. X, Partea I, p. 217.
33
Vezi Ştefan Trârnbaciu, op. cit„ p. 54-58.
34
Nicolae Iorga, Studii şi documente cu privire ia istoria românilor, voi. Ill, Bucureşti , 1900,
doc. 28, p. 3 1.
35
Şerban Papacostea, op. cit., p. 937.
36
Gheorghe Pârnuţă, Ştefan Trârnbaciu, op. cit„ voi II ( 1700-1799), doc. 62, p. 154.
37
Ibidem, doc. 64, p. 156.
38
Nicolae Iorga, op. cit., doc. 29, p. 31 .
39
Gheorghe Pâmută, Ştefan Trârnbaciu, op. cit., doc. 80, p. 171.
40
Ib idem, doc. 86, p. 177.
41
ibidem , doc. 194, p. 306.
42
Ib idem, doc. 111 , p. 204.
43
Ibidem , doc. 115, p. 207.
44
Ibidem, doc. 116, p. 209.
45
Ibidem, doc. 176, p. 285 .
46
Ibidem , doc. 182, p. 291.
47
Ibidem , doc. 190, p. 302.
32
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Cdpitanul de Climpulung sau cilpitanul de Muscel Instituit, probabil, în urma
1 ltu mei administrative a lui Constantin-vodă Mavrocordat, din 1740, căpitanul
1 1 11~ u/ung a preluat toate atribuţiile vei căpitanului de margine sau căpitanului

de
de

1•111 , conducătorul unor slujbaşi administrativi şi militari de la hotarele ţării49 .
Până la 1740 fuseseră 3 căpitani de margine sau de târg, la Cerneţi, la Focşani şi
, I tina50 • Acum, însă, li s-a adaugat şi cel de la Câmpulung, el fiind menţionat în
1 I 11 rile a doi călători străini, Andreas Jăscke şi Zacharias Hirschel, me~teşugari
1
1111 mi de confesiune evanghelică, ajunşi la această dată în Ţara Românească . Un alt
1 I I r german, Friedrich Wilhelm von Bauer, avea să menţioneze, la 1778, existenţa a
pitani de margine, având în subordinea lor 200 de slujitori 52 •
Până la reforma lui Alexandru lpsilanti din 1775, căpitanii de judeţ erau numiţi
11 marele spătar şi se aflau în subordinea acestuia53 . După această reformă , deşi au
11111 nuat să fie numiţi de către marele spătar, căpitanii de judeţ au fost puşi în
54
111 rdinea ispravnicilor .
La 1764-1765, în subordinea căpitanului de Muscel se aflau 43 de slujitori, din
55
1 11 33 cu sediul la Câmpulung, iar ceilalţi IO cu sediul la Călineşti, lângă Piteşti •
56
I 1• ni mai târziu, în 1774, acesta avea sub comandă 59 slujitori: la Călineşti erau
H<.le slujitori sub comanda căpitanului Andrei Podiţ57 , apoi 6 potecaşi la Nămăeşti 58 , 9
plft 1 i la Cetăţeni 59 , 2 plăiaşi la Micloşani 60 , 8 potecaşi la Văleni61 şi 6 potecaşi la
li I ni 62 •
Dacă numărul slujitorilor pe la judeţe fusese micşorat sub Nicolae şi Constantin
63
vrocordat , spre stărşitul veacului al XVIII-iea numărul lor a fost sporit de către
I 11urioţi în contextul conflictelor militare austro-ruso-turce. La 1774, în judeţul Muscel
64
1 u, de pildă, 134 slujitori: ai judeţului, ai spătăriei, ai isprăvniciei şi ai căpităniei
( zi Anexa II). Singura lor obligaţie către stat era "ploconul domnesc'', 4 lei de slujitor

lngurul cunoscut până acum fiind Preda Drugănescu, menţionat la 26 mai 1732; cf. Theodora
şi alţi mari dregători ai Ţării Româneşti din secolul al XVIII-iea.
//1 / cronologice şi cursus honorum, IV, în "Revista Arhivelor", XLIX, 1972, voi. XXXIV, nr.
I p. 666.
1
/11st//uţiifeudale, p. 84.
111
Vezi Theodora Rădulescu, op. cil., p. 667-668 .
11
;f, Călători s/răini, voi. IX, p. 249.
11 ' lători străini, voi. X, Partea I, p. 165.
11
:r. Lionardo Panzini, în Căldtori străini, voi. X, Partea I, p. 217.
11
Ibidem.
11
lga Cicanci, op. cit„ p. 355.
,
• t'Bpitan de Câmpulung, la acea vreme, era Tănase polcovnic; apud Ioan Diaconu, Prostituţia
'"' rd u tolerat, în "Magazin Istoric", XXXIII, 1999, nr. 4, p. 69.
11
Florina Mohanu, Ioan Hera-Bucur, op. cit., p. 340.
'' Ibidem, p. 344.
•v Ibidem.
141
Ibidem, p. 345.
1
• Ibidem.
u Ibidem.
1
• cr. Friedrich Wilhelm von Bauer, în Căldtori străini, voi. X, Partea I, p. 161.
4
Vezi Florina Mohanu, Ioan Hera-Bucur, op. cil., p. 331-345.
4

I Alulescu, Sfatul domnesc
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şi 2 lei de menzil, introdus de Constantin-vodă Mavrocordat·în 1740 . Ea a crescut,
însă, excesiv de mult în 1767 sub domnia lui Alexandru Ghica66 •
Alţi slujbaşi domneşti la Câmpulung. În veacul al XVIII-iea, pe lângă slujbaşii
menţionaţi anterior, la Câmpulung au mai existat şi alţii, permanenţi sau ocazionali, în
funcţie de importanţa atribuţiilor pe care le îndeplineau.
Unul dintre aceştia a fost "bşleaga" (beşli-agasî), menţionat la Câmpulung încă
din a doua jumătate a veacului al XVII-lea67 . La 29 iunie 1715 , Ştefan-vod ă
Cantacuzino trimitea la Câmpulung ca "beşleagă" pe Hussein-aga, pentru a preveni
eventuale "gâlcevi şi nebunii'' ale turcilor veniţi la "bâlciul" anual de aici pentru
negoţ68 • Asfel de situaţii au fost destul de frecvente în veacul al XVIII-iea.
Un alt slujbaş domnesc la Câmpulung, menţionat mai întâi ocazional, apoi
permanent, după reforma administrativă a lui Alexandru Ipsilanti (1775), a fost
"epistatuf', un supraveghetor domnesc a cărui autoritate s-a suprapus peste cea a
69
judeţului de Câmpulung • Primul epistat menţionat la Câmpulung a fost Apostol
70
lsbăşoiu (1765) . Alţi doi importanţi epistaţi ai oraşului, la sffirşitul veacului al XVIJI lea, au fost Gheorghe Rucăreanu (1786) şi Bănică Urianu (1786, 1792)71 • La
Câmpulung, epistatul judeca pricinile ivite între boieri, neguţători şi orăşeni, controla
repartizarea dărilor de către jude şi pârgari, ţinea sub observaţie eventualele abuzuri ale
judeţului. El era ales de marele postelnic şi întărit de domn 72 •
În sfârşit, un slujbaş mai puţin cunoscut a fost "naziruI'', mai mare peste vătafii
de plai, cu atribuţii militare şi poliţieneşti 73 . Primul nazir a fost biv-treti logofătul
Gheorghe Rucăreanu, menţionat la 1787, mai mare peste cele două plaiuri ale judeţului
74
Muscel, Nucşoara şi Dâmboviţa .
De-a lungul veacului al XVIII-iea, judeţul Muscel s-a bucurat, aşadar, spre
deosebire de alte judeţe ale Ţării Româneşti, de o atenţie specială din partea autorităţii
centrale, ca urmare a însemnătăţii economice şi comerciale a oraşului Câmpulung, dar
şi a poziţiei sale geo-strategice.
65

Cf. lnstituţiifeudale, p. 364.
Friedrich Wilhelm von Bauer, în Călători străini, voi. X, Partea I, p. 177.
67
La 8 iulie 1670, Antonie Vodă din Popeşti , luând cunoştinţă de jalba orăşenilor câmpulungeni,
pentru abuzurile turci lor care veneau la "târgul"sau "zborul de la Sfăntul Ilie", a poruncit unui
beş/eagă să meargă la Câmpulung pentru a face ordine şi pentru a-i ţine în frâu pe turcii de aici ;
Gheorghe Pârnuţă, Ştefan Trâmbaciu, op. cit„ doc. 129, p. 290.
68
Cf. Dinu C. Giurescu, Anatefterul. Condica de porunci a visteriei lui Constantin Brâncoveanu,
în "Studii şi Materiale de Istorie Medie", V, 1962, doc. 67, p. 412.
69
lnstituţiifeudale, p. 186.
70
Gheorghe Pârnuţă, Ştefan Trâmbaciu, op. cit„ doc. 86, p. 177.
71
Preot Ioan Răuţescu, op. cit„ p. 153.
72
lbidem.
73
Instituţii feudale, p. 3 16.
74
Cf. Octav-George Lecca, Familiile boiereşti române. Istorie şi genealogie (După izvoare
autentice), ed. Al. Condeescu, Bucureşti , 1999, p. 607. Vezi despre şi la: Ştefan Trâmbaciu,
Organizarea şi conducerea obştii moşne nilor câmpulunge ni, în "Studii şi comunicări" , IV ,
Câmpulung Muscel, 1987, p. 122.
65

66
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ANEXAI
rganizarea administrativă a judeţului Muscel după „Catagrafia" de la 1774
Numărul

Unitatea

de
sate incluse
9

11d ministrativă

f'l llu l Nucşoara

Numele satelor
Berevoieşti,

Corbşori,

Nucşoara,

Stăneşti,

Poenărei ,

Albeşti,

Slănic,

Nucşoara,

l'I

18

Râul Doamnei

Corbi
Stăneşti-U ngureni, Domneşti, BerevoeştiUngureni, Sădeşti-Ungureni, Petroşani,
Retevoeşti, Găneşti, Jupâneşti, Leiceşti,
Păcioiu,

Coşeşti,

Tămăşeşti,

1111 a Bratia-Bughia

19

'-

Dărmăneşti,

Piscani,

Petreşti,

Purcăreni, Mirceşti,

Ciumesti
Godeni, Coteşti, Coieşti, Capul Piscului,
Rădeşti, Stâlpeni, Hârtieşti, Drăghici,
Mihăeşti, Mănăstirea Aninoasa, Vlădeşti,
Valea Vacii, Goleşti, Lungeşti, Schitu
Uliţa,

Româneşti,

Bălileşti,

Băjeşti,

Negeşti,

12

l'l 1sa Dealului

Ştefăneşti,

Mare,

Mănăstirea

Vieroşi,

Valea

Goleşti, Văleni, Guşaţi, Ciocăneşti,

Vrăneşti ,

Cârstieni,

Călineşti-Călineasca,

Călineşti, Mănăstirea Râncăciov

Plo a Cârcinovului

11
'

-

l'I sa Argeşelului

11

l' l liul Dâmboviţa

11

Dobreşti , Ţigăneşti, Ciolceşti , Leurdeni,
Glâmbocelu,
Beleţi,
Priboeni,
Topoloveni, Valea Tătarului, Negreşti
Mioveni, Conţeşti, Colibaşi, Davideşti,
Voroveni, Vultureşti, Hârtieşti, Boteni,
Mătău , Juguru, Poenari
Nămăeşti,

Bădeni ,

Cetăţeni,

Micloşani,

Văleni,

Valea Mare, Bădeni-Ungureni ,
Dragoslavele, Rucăr, Lereşti, Vişoi
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ANEXA II
Repartiţia

slujitorilor domneşti din judeţul Muscel potrivit „Catagrafiei" din 1774
Satul

Unitatea

Numiirul slujbaşilor

administrativă

Plaiul Nucşoara

Berevoeşti

Albeşti
Slănic

Plasa
Râul Doamnei

Domneşti

Jupâneşti

Leiceşti
Coşeşti

Petre şti
Piscani
Purcăreni
Mirceşti
Ciumeşti

Plasa
Bratia Bughia

Godeni
Coteşti

Capul Piscului
Rădeşti
Hârtieşti

Bălileşti
Băjeşti
Negeşti

Plasa Dealului

Şteflilleşti

Valea Mare
Văleni

V răneşti
Călineşti

pe moşia
Stanca

I lefegiu spătăresc
I slujitor
1 slujitor la judeţ
3 slujitori lajudeţ
8 slujitori
2 slujitori
4 slujitori
I 1 slujitori
2 slujitori
4 slujitori
2 slujitori
2 slujitori
2 slujitori
/
3 slujitori
4 slujitori
17 slujitori
5 slujitori
I slujitor
2 slujitori
2 slujitori
I slujitor
3 slujitori
1 slujitor isprăvnicesc
3 cimirfşei şi 5 lefegii spătăreşti
28 de slujitori ai căpitanului
Andrei Podiţ

serdăresei

Călineasca
Călineşti,

pe

moşia

Goleştilor

Plasa
Cârcinovului

Ţigăneşti

Valea Tătarului
Mioveni

www.cimec.ro

31 de voluntari ai
praporscicului Ivan
5 slujitori isprăvniceşti
14 voluntari ai praporscicului
Stanea
2 voluntari ai praporscicului
Nedelcu
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Numărul slujbaşilor

Satul

Unitatea
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1\ dministrativă
1

lasa

Voroveni

2 slujitori

rgeşelului

Vultureşti

9 slujitori
5 slujitori
5 slujitori
8 slujitori
1 cătană spătărească
6 potecaşi
9 plăiaşi

Hârtieşti

Boteni
Juguru
Poenari
Nămăeşti

>la iul
am boviţa

Cetăţeni

Micloşani
Văleni

Bădeni

.

2 plăiaşi

8 potecaşi
6 potecaşi

THE ADMINISTRATIVE ANO MILITARY ORGANIZATION
OF MUSCEL COUNTY IN THE 18th CENTURY
Abstract
The central authorities paid a special attention to the Muscel County in
111111parison with the other counties of Wallachia, because of the economical and
111111mercial import and also because of its geo-strategically position. Beside the local
1111horities of the city in Muscel County in the l 8th century also existed the lordly
111h rities such as the sub prefects, the captains of Câmpulung and other lordly
ni I cials.
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