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Parcul Trivalea reprezintă, pentru piteşteni, Ioc de odihnă, de promenadă, de
dar şi cel mai important rezervor de aer curat, în faţa asalturilor numeroşilor
foctori nocivi, care poluează zona.
Cu toată importanţa sa pentru viaţa locuitorilor din capitala Argeşului, nu s-a
hucurat până acum de o lucrare specială care să-i fi fost dedicată. Doar Teodor
Mavrodin, în Istoria Primăriei Piteşti, aplrută, la Piteşti. în anul 1996. face câteva
referiri, Ia paginile: 136, 163 şi 165. Citim una din relatArile sus zisului autor, de la
pagina 165:
„Parcul Trivalea. La elaborarea planului de sistematizare, s-a ·dat o atenţie
deosebită Parcului Trivalea, care constituie cel mai important Ioc de agrement al
orăşenilor, având pentru oraş o deosebită însemnătate. În acest sens, Ia proiectarea
noului bulevard, s-a urmărit crearea unei legături mai strânse între parc şi oraş" 1 •
Autorul prezinta preocupările autorităţilor piteştene pentru transformarea
Pădurii Trivalea în Parc, între
1902 - 1913:
,,Deoarece Pădurea Trivale se afla la marginea oraşului, oficialităţile,
împreună cu locuitorii, s-au străduit să transforme o parte a acesteia în parc pentru
agrement, de(lumindu-1 Parcul Trivale. Pentru aceasta, Primăria s-a adresat contelui
Thedeus Graf Lubenschi din Austria, în vederea cumpărării unor arbori ornamentali,
·
care să fie plantaţi în parc...
Pentru ~ărirea suprafeţei Parcului, Primăria a cheltuit însemnate sume de bani
cu „exproprierea pentru utilitate publică" a unor terenuri particulare, pe care Ie-a
distracţie,

anii

cumpărat.

În anul 1903, arhitectul peisagist E. Redont a fhcut un plan de înfrumuseţare a
Parcului, apoi, a comandat în străinătate copaci ornamentali, pentru a fi plantaţi.
Zece ani mai târziu, arhitectul Pinard din Bucureşti se oferă să înfrumuseţeze
Parcul, prezentând Primăriei planul său. În şedinţa Consiliului Comunal din 28 mai
1913, se aprobă „lucrările de amenajare a Parcului Trivale şi facerea eleşteului"
conform proiectului şi devizului prezentat.
Cu ajutorul unor credite suplimentare, aprobate de Ministerul de Interne, s-au
cumpărat şi s-au plantat flori şi copaci ornamentali şi în Grădina Publică şi pe
Bulevard.
• Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti.
1
Teodor Mavrodin, Istoria Prlmlirlei Piteşti, Piteşti, 1996, p. 165.
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De asemenea, s-au comandat, la Bucureşti, 50 de bănci simple şi duble, carr
au fost aşezate, în Grădina Publică, pe Bulevard sau în Parc'".
Documentele aflate la Arhivele Naţionale Direcţia judeţului Argeş, în fondul
Primăriei Piteşti, mai ales din prima jumătate a veacului al XX-iea, ne ajută să 111·
facem o imagine despre eforturile Primăriei pentru transformarea unei părţi a Pădur11
Trivalea într-un foarte frumos parc de agrement şi distracţii.
La 5 decembrie 1847, exista un cătun Trivalea, care împreună cu cătunele
Niculceşti, Lăcăria, Prundu, Vătăşeşti, Geamăna Mică, Geamăna Mare, Lacu ~'
Gemenii Mari, se afla „pii moşia orăşeneascll" 3 .
În luna iulie 1844, oraşul Piteşti se învecina, la „soare apune cu Schitu
Trivalea, metohul Sfintei Mănăstiri Cozia"4 •
Prima dovada surprinsă documentar de noi, privitoare la preocuparea
autorităţilor din Argeş pentru crearea Parcului Trivale este din 7 mai 1899, cârni
prefectul judeţului Argeş, Ion Comăneanu, anunţă pe preşedintele Comisiei Interiman·
a Urbei Piteşti:
,
„Dl. Ministru al Agricultllrii, Industrii, Comerţului şi Domeniilor, prin ordinul
nr. 32555, binevqind a aproba a se da în primirea urbei Piteşti terenul de 4 ha. şi 8000
m. p„ diri care 3 ha. şi 8600 m. p., acoperite de pădure tânără, ce se află detaşată dr
corpul principal al Pădurii Trivalea Statului, spre a servi ca alee, la înfrumuseţaren
5
Şoselei Trivalea„." •
M. N. Mihăilescu Syrius, şeful Ocolului Silvic Piteşti, declară că a predat
provizoriu oraşului Piteşti „4 ha. Şi 8000 m.p. din pădurea situată, în partea de est 11
pădurii, lângă Schitul Trivalea"6 • Predarea s-a ~cut, în conformitate cu adresa Ocolului
Silvic Piteşti nr. 419 din 14 mai, care solicita preşedintelui Comisiei Interimare a
oraşului Piteşti: „„. pentru a servi ca parc de înfrumuseţare a acelei şosele. „ am onoarea
a vă ruga să binevoiţi ca, în ziua de 17 mai a.c„ să vă aflaţi la localitate, spre a putea
preda, în mod provizoriu terenul în cestiune; cunoscând că p~edarea definitivă nu se va
putea face decât după votarea şi promulgarea legii de cedare" .
În vederea intrării definitive în posesia terenului, din partea dreaptă a parcului,
preluat provizoriu, Primăria PiteŞti se adresează, mai întâi, ministrului Domeniilor şi,
mai apoi unor deputaţi _şi senatori. Adresa, din 25 iunie 1905 elitre Ministerul
Domeniilor este incompletă. Partea de început se refer!! la importanţa Parcului Trivalea
şi prezintă câteva argumente, lipsindu-i sfârşitul:
„Domnule Ministru!
Este îndeobşte cunoscut avantajul ce oraşul Piteşti are prin situaţiunea lui,
imediată lângă Parcul Trivalea, în apropriere cu Ocolul Silvic cu acelaşi nume, parc
pentru care comuna Piteşti a cheltuit şi cheltuieşte o însemnată sumă de bani, în raport
cu veniturile de care dispune.
Acest parc este veşnic vizitat de o mulţime de străini şi nu şi-ar fi avut
existenţa dacă acel onorabil minister, în mod provizoriu, nu ar fi donat comunei o
2

Ibidem, p. 136.
Arhivele Naţionale Argeş, fond Primăria Piteşti, dos. nr. l/1843, f. 26.
'Ibidem. dos. nr. 3/1843, f. 48/261.
' Ibidem, dos. nr. 24/1899-19 IO, f. I.
''Ibidem, f. 3.
7
Ibidem, f. 4.
1
·
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lnllndere de teren de 4 ha. şi 8000 m.p„ acoperjţi cu pădure şi ppieni, în partea, stâng~ a
lllrării din parc, în anul 1899, luna mai.
·
Domnia Voastră, cu ocazia inspecţiunii ce aţi făcut Ocolului Silvic, în luna
111 i a.c„ cred că· v-aţi convins de cheltuielile ce comuna a făcut şi pe partea dreaptă a
11 1 rării în parc, cu plantaţiuni, drumuri şi alte îmbunătăţiri.
Cum, însă, pe partea aceasta, comuna nu are până în prezent nici un drept
dat de minister, pentru a face planta~iuni·sau orice alte lucrări de înfrumuseţare ,
· În vedere că singura distracţie a oraşului Piteşti este numai acest parc;
În vederea începutului de lucrări deja făcute de comună şi pe partea dreaptă;
În vederea că într-un moment dat, onorabilul Ministeru poate da în exploatare
durea după această parte a parcului şi, în acest caz, fie prin căderea copacilor tăiaţi,
prin modul de exploatare al antreprenorului s-ar distruge toată plantaţia
ş i noaselor; drumurile şi chiar construcţiile făcute, astfel că s-ar cauza comunei un
m re prejudiciu;
•
~
.
în vedere că va fi lipsită comuna şi de partea dreaptă a intrării în parc şi a se da
veri o dată pădurea în tăiere, atunci s-ar pierde toată frumuseţea şi farmecul parcului;
În vedere că tot ce dă parcului aspectul unei staţiuni climatice străine" este
numai partea dreaptă de la intrare despre Cimitirul Catolic; .
r
În vedere că oraşul Piteşti, în ce cpriveşte atenţiunea 'înaltelor Autorităţi,
ntotdeauna a fost lăsat uitării, când a fost nevoie să i se facă veri un mic avantaj cum
. te cel de faţă" 8 (Sfflrşitul lipseşte).
·
· P;rin adresa nr. 3712 din 24 noiembrie 1905, sunt rugaţi senatorii: C.
BA lăceanu şi Nunian şi deputaţii: M. l. Căprescu, Radu Maridrea, Gh. l. Rădulescu,
ftpitanul Gh. Dascălu şi Grigore Gr. Pacsinade să intervină pe lângă Ministerul
I omenHlor pentru ·ca cedarea de teren „să fie transformată în lege" şi să fie cedat şi
l renul din partea dreaptă9 :
Ca urmare a acestor intervenţii, la 29 martie 1906, Minister.u l Agriculturii,
Industriei, Comerţului 'şi Domeniilor scrie primarului oraşului Piteşti că a dat ordin
ofil lui Regiunii a 7-a Silvice „să delege pe un domn silvicultor c~ să predea în primirea
tlolegatullii Primăriei terenul de 11 ha. 9000 mrp. din Pădurea Statului Trivalea, pe care
m fost autorizaţi a-l ceda, prin lege~1publicată îrrMonitoiul Ofici~ no. 2300 a.c.",10 •
Alexandru M. Vestemiam, primarul oraşului Piteşti, mulţUJl!.eşte . lui I. N.
Lnhovari, ministrul .Domeniilor, în numele Consiliului Comunal, pentru „terenul ce aţi
binevoit a dona comunei Piteşti, pentru mărirea Parcului Trivalea" 11 • La rândul său, Ion
N, Lahovari răspunde, la 28 aprilie: „Mulţuminndu-Vă, atât Dv, cât şi membrilor
onsiliului Comunal, sunt fericit Că am pututu contribui la înfrumuseţarea oraşului" 12 :
La li aprilie 1906, Alexandru M. Vestimian şi inginerul arhitect al comunei,
. I. Gabrielescu preiau de la Emanoil L Negoiescu, şeful Ocolului Silvic Trivalea, pe
baza unui proces verbal, „unsprezece hectare şi nouă mii. metri pătraţi, teren acoperit cu
păd ure şi poieni, în baza legii votate de Adunarea Deputaţilor de la 6 martie 1906„.

1

Ibidem, f. 5.
' Ibidem, f. 6.
111
Ibidem, f. 7.
11
Ibidem, f. 8.
11
fbidem, f. 9.

www.cimec.ro

VASILE NOVA

398

promulgată în ziua de 12 martie 1906,: prin înaltul Decret Regal no. 1315 ş· publicatl\ f11

Monitorul Oficial nr. 280/906, teren necesar comunei Piteşti pentru lărgirea Parculu
T~v~ea ..

1

Em. I. Negoescu, şeful Ocolului Silvic Trivalea, declar că am pr-edat comun I
Piteşti... terenul arătat mai sus, conform planului întocmit de noi, ·care a· servit de ba:r
la votarea' legii de cedare, ~în mod gratuit, a acestui teren, plan pe care l-am apli . li
astăzi pe• faţa pământului , stabilind prin movile şi copacii despre stat, marcate ~·11
ciocanul silvic circular P. S 144 'hotarul despărţitor între stat şi comună şi pe care pi 111
l-am subscris ambele părţi şi după care copie identică s-a liberat Primăriei Piteşti ,
subscrisă de noi, pentru respectarea hotarelor.
Esplicăm di pentru o mai bună lămurire a aplicării zisului plan pe ter 11 1
măsurătoarea s-a început, luând de bază Şoseaua Trivalea - Piteşti, plecând din movi111
din marginea acostamentului şoselei din partea sudică a apei Văii Stancii ce mer
spre Pepiniera Ocolului Trivalea, cu distanţele de 85 ,50 m. + 59 m. + 81 m. n
prelu-ngire, pe margţriea drumului ce merge la Pepiniera Statului; unde am sosit î11
movila de la piciorul versantului din acostamentul despre porţiunea care s-a cedat.
Apoi, de aci, a pornit spre· nord-est în sus pe coastă, cu orientarea de 59 grade 30
minute şi cu distanţa de 253 m. Am ajuns în platou, unde am făcut o 239 grade 30
minute movilă de hotare, iar de aci înspre dreapta, pornind spre est cu orientarea de 88
gtade şi 45 minute şi cu distanţă măsurată de 328, 50 m. În linie dreaptă, mergând p
268 grade şi 45 minute platou, am făcut o nouă movilă de hotar. De aci, tot cătt
dreapta, mergând către sud-est, cu orientarea de 118 grade 40 minute şi cu distanţa d
27 m., s-a sfiirşit 298 grade 40 minute numărătoarea şi actualul plan al fostului cimitli
catolic, unde s-a fi\cut o altă movilă .
.
De aci, s-a tontinuat măsurătoarea de-a lungul planului cimitirului în
direcţiunea către sud şi pe lungimea de 30 m. până la colţul planului, iar de aci la
stânga, în direcţiunea estică şi cu lungimea de 147 metri, ne-am coborît de vale căt r
Şoseaua Trivalea până în colţul sudic al planului, de unde, îndreptându-ne spre stângu,
· paralel cu Şoseaua Trivalea şi tot de-a lungul planului, pe o lungime de 45 m., lâng
~ Casa Cimitirului, am făcut o altă movilă, din care, cotind la dreapta, către sud şi în sus,
perpendi6ular pe Şoseaua Trivalea, cu distanţă de 11 m, am făcut ultima movilă, exa 1
în marginea trotuarului şoselei" 13 •
·
La 18 aprilie 1906, ? „publicaţiune" a Primăriei Piteşti anunţa pe piteşteni cn
„orice domn orăşean, orice familie poate să se preumble prin zisul parc, în orice zi,
1
' căutând numai a nu distruge plantaţia de răşinoase"'~ . Totodată, sunt ameninţaţi vecin i
să înceteze cu distrugerile, căci vor fi aspru pedepsiţi :
„Se aduce, de asemenea, la cunoştinţa tuturor mărginaşilor din jurul acestei
'proprietăţi , cari aveau obiceiul de a devasta pădurea, c'ă vor fi urmăriţi şi aspru
pedepsiţi pentru or~ce distrugeri făcute , fie în pădure, fie asupra semnelor de hotar·
despărţitoare între proprietatea comunei şi a statului~ 15 .
Pe data de 18 februarie 191 O, Primăria Piteşti solicită din nou Ministerului
Domeniilor să-i mai cedeze o suprafaţă de două hectare şi un sfert, porţiune format n
11

Ibidem, f. 10.
ibidem, f. 12.
is Ibidem.
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şi viroage, dar. foarte necesară pentru „a uni şoseaua exister,:ită cu parcul
lupe platou". Ministrul Domeniilor mai este rugat ca, până la terminarea f~rmalităţilor
li predare, „să binevoiţi a dispune să ni se permită ar ~ontinua1 şi pe terenul statului,
I rasamentul pentru facerea acestei şosele, terasamente ce sun"t ajuµse până la hotarul
proprietăţii statului:-,.'.i 6 ,
.
.
. .
"
Ministerul Agriculturii şi Domeniilor răspun'ae, la 20 februarie, că a aprobat
11 u yi se da în' prirp.ire te~enul în suprafa~ de 2 ha.< 2420 m.p. ,ce a.tj cerut din
proprietatea statului, pentru complectarea înWmuseţării "Parcului Trivalea ... ' predarea
l acum nu este decât provizorie, până când.se va vota şi se va promulga leg~a" 11 •
Picberul I. Gavrilutu, în numele arhit~ctului comunal, cere preşedinţelui
' omisiei Inter,imar~ a con;mnei urbane Piteşti să .aprobe cumpărarea „următoarelor
plante" necesare „Grădinii Publice Tri'va1ea" şi Biseri9ii Sf. Nicotae, precizând şi c~stul
lor, în coroane:
·

1500 Buxus sempervines
~ buc. Iuniperus hibenica niramidales 80 cm. înălţime a 5 kr.
•
F
în
1
4 buc. Buxus piramidalis 40 cm. ălţiroe a 2 kr.
buc. Aristelochi~ sypho - plantăprcătoare
buc. Picea exelsa (moJivdi) 1,80 înălţime a 3 kr.
buc. Hibiscus syriacus Jeanne d'Arc.„
buc. Hibiscus sy(iacus.'. .
·
Transport
·
2 buc. Weig~Jia alba rosia grandiflora a 80 filere
buc. Picea pungens 1irgentea , minimum 30 ·cm. înălţime; la caz
că nu se află de această înălţime, să ni se trimită o bucată de 5 kr.
4 buc. i>icea exelsa .- 2,50 m. înălţime a 5 kf.
~
4 buc. Picea exelsa - 1, 50 m. înălţime a 2 kr.
4 buc. Picea punges.- 50. cm. Înălţime a 1 kr. 50 fii
4 buc. Cpamocyparis Lavsaniana glauca - 1 m. înălţimea 2 kr.
4 buc. luniperus virginiana l m. înălţime a 2 kr. 8 kr .•
.

75 kr.
20 )O'. .

,r

8 \cr.
8 kr.
18 kr.
-3 kr.J
2 kr. 30 fii.
134 kr 1o fii.
1 kr. 60 fi'I.
30 kr.

G

•

20 kr.
8 kr.
3 kr.
8 kr.
2
2 kr. 70 fil.'.i. 8
J

!

La 27 martie 1901, şefului Ocolului Silvic Piteşti i se remite o recipisă pentru
19
plata „a 8000 arbuşti, vii, br.azi şi molifţi" din j:>epiÎliera ocolului pe care-l conduce •
PriQtăria oraşului 'Piteşti1 în vederea petrecerii de către orăşeni în condiţii
foarte bune ~ Sfintelor Sărbători de Paşti, roagă R~gimentul „J3,.adu Negru" nr 28 ca
20
muzica sa militară să cânte în Grădina Trfvalea în toate ceie trei. ~ile • .•
La 5 martie 190 l, Priinăria Piteşti plăteşte 300 d~ lei' Şi 3~ ~e baoi, pentru 200
de salcâmi de patru ani2 1•
·

11
'

ibidem,
ibidem,
1
• ibidem,
iv Ibidem,
10
Ibidem
11
Ibidem'.
17

f. 13.
f. 14.

dos. nr 17/1901-1906, f. 2.
f. 7.
f 8
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Firma C. Dumitrescu şi A. Gheorghiu din strada Şerban Vodă trimilr
Primăriei Piteşti o factură, în valoare de 282 de lei şi 90 de bani,_ pentru diferih-

materiale necesare pentru „Grădina Publică Trivalea şi Biserica Sf. Niccilae'.n.
La 12 aprilie 1901, se solicită silvicultorului Georgescu din Sinaia 5000 dr
molifţi de 4-5 ani, precum şi „compturi relativ la cei trimişi înainte" 23 •
'
La 5 mai 190 I, se scrie Ocolului Silvic Piteşti că s-au primit 2000 de pilw.
silvestris, solicitându-se returnarea a 60 de lei, pentru cil nu s-au onorat şi alţi 6000 dr
24
pini solicitaţi •
Firma C. Dimitrescu şi A. Gheorghiu, la 29 mai, mai primeşte 80 de lei şi '>O
de bani, pentru diferite materiale necesare Grădinii Publice Trivalea25 .
· Prim!i.ria oraşului Piteşti atrage atenţia grădinarului că iarba nu este tunsă, !'A
mai sunt şi alte nereguli şi că lipseşte nemotivat de la serviciu. „Astfel fiind, vă invh.
pentru prima şi ultima oară, a nu se mai întâmpla atari neregularităţi„. contrar, vom 11111
măsurile cuvenite contra dv.
Din i~formaţiile luate, ni s-a spus că abs~ntaţi de la serviciu, umblând dupn
petreceri şi chefuri, din a caror cauz.a suferft serviciul şi publicul este nemulţumit, p1·
când comuna cheltuieşte o sumă de bani pentru întreţinerea acestei Grădini Publice"M
Finna P. D. Muşatescu încasează de la Prlmăria Piteşti , la 28 iunie, 14 lei ~1
70 de bani, pentru sămânţă de iarbă, gazon, vopsea şi gheme sfoară27 •
Primarul Eftimie Ionescu şi secretarul G. Georgescu semnează, la 7 iulie, o
Publicaţiune „pentru darea cu chirie, pe termen de trei ani, a Pavilionului Bufet di11
Grădina Publică, cu drept de supraofertă"28 •
·
La 11 iulie 1901, M. Manolescu, prefectul judeţului Argeş, trimite primarului
următoarea adresă:
'
,,Încă din anul 1898, când mă aflam în capul administraţiei acestui judeţ, s-11
luat deciziunea să se aşeze, în Parcul Trivalea, monumentul marelui I. C. Brătianu, sub
un pavilion ad-hoc, construit pentru acest slarşit, a cărui lucrare a rămas de atunci i11
suspensiune şi cum astăzi acest parc a trecut şi face parte integrantă în raza oraşului
dv., vă rog, domnule primar, să binevoiţi să sesizaţi Consiliul Comunal, pentru a Iun
deciziunea a se termina aceast11 lucrare" 29 . '
·
'
Primarul roagă pe prefect să-i comunice „restul ce mai necesita pentru
aşezarea în Parcul din Trivalea a monumentul marelui I. c. Brătianu, pentru a nu Sl'
întârzia de Consiliu această chestiune•cl 0 . La' şedinţa ordinară~ Consiliului Local, din 4
mai 1902, consilierul Ion Coculescu, la care s-au a5ociat: N. G. Dumitrescu ~1
Paraschiv Vlădescu, nu a fost de acord cu construirea Pavilionului
Parcul Trivalen.
propunând ca monumentul sll fie înălţat, în Piaţeta Bisericii Sf. Nicolae. „Pusă la voi
chestiunea, d-nii consilieri: L. T. Purcăreanu, Th. Munteanu, Anton Ionescu, Dionisil·

în

u Ibidem,
21

Ibidem,
2
' Ibidem,
21
Ibidem,
21
' Ibidem,
27
Ibidem,
2
• Ibidem,
29
Ibidem,
111
Ibidem.
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Popescu şi dl. Primar au votat pentru deschiderea unui credit de lei 2000, care să serve
le tenninarea pavilionului ad-hoc început pe Trivalea., în scopul de se aşeza acolo
monumentul marelui I. C. BrAtianu„."31 .
La 7 noiembrie l 901, se comandă lui C. C. Dalculescu din Bucureşti strada
Victoriei nr. 117, „pentru Primilrîe, arborii şi arbuştii următori:
I O bucăţi Acer american, de 4-5 rn, coroana sus.
10 bucăţi Taxinus excelsior feritor de friguri 4-5 m.
IO bucăţi Ulmu uriaş de Sobozia galbenă 3-4 m.
2000 bucăţi Crategus pentru gard viu de 2 ani.
Deosebit de aceasta, să mai trimiteţi următoarele, însă cu o reducere mai
simţitoare de preţuri decât cele dupe catalog:
55 bucăţi astortisment liliac altoit.
45 bucăţi astortismentul complect al dv. De Hibiscus sau Altea"32 •
Primăria Piteşti pllltea, în noiembrie 190 l, cu câte 30 de lei pe lună pe
33
muncitorii: Constantin Radu şi Naie Mihăiescu, aflaţi în slujba Grădinii Publice •
Carol F. Fuchs oferea Primăriei Piteşti, la 11 decembrie 1901, 500 de brazi „de
la I m. în sus, cu câte lei 2~50 bani bucata, ce-i am în grădina după Trivalea". Oferta
fiind socotită avantajoasă este primit!\, „însă pentru luna martie, când va începe
plantaţia acestor arbori; dacă timpul va fi bun în februarie, se vor putea lua şi atunci" 3 .
Inginerul arhitect C. I. Gabrielesc1.1 sesizează primarul că monumentul ridicat
in onoarea lui L C. Brătianu este în pericol de prAbuşire, fiindcă fundamentul nu a fost
ridicat pe un teren solid. „Subsemnatul, găsesc că, acum ar fi încă timpul de a se lua
măsuri imediate, spre a se preîntâmpina căderea unui monument, care a costat o
însemnată sumă de bani şi care este un frumos decor în Parcul Trivalea". Rezoluţia
primarului denotă că, la acea dată nici nu se ştia dacă s-a inaugurat monumentul şi cui
aparţine:

„Se va trimite copie după acest raport d-lui prefect local şi se va cere ştiinţă de
la Prefectură dacă s-a fllcut inaugurarea monumentului I. C. Brătianu şi dacă s-a făcut
veri o formalitate pentru predarea către comună a acestui monument, ca astfel să ştim
cui să ne adresăm, pentru a lua mAsuri pentru prevenirea răului" 3 '.
La 21 iunie 1906, este expediată şi o scrisoare către preşedintele Clubului
Liberal din Piteşti, în care se arată situaţia dificilă a monumentului şi se spune că, în
arhiva Primăriei nu este nici o dovadă că statuia a fost predată comunei. De aceea, îl
invită să avizeze măsurile pe care le va considera necesare pentru „prevenirea acestui
rău" 36 •
În vederea alinierii şi lărgirii străzii Trivalea, Primăria Piteşti a fost nevoită să
cumpere, de la mai mulţi cetăţeni, terenuri, case şi alte acareturi. În acest sens, Andrei
Martinescu vinde un teren de I 9 m. lungime şi 4,30 m. lăţime, „care proprietate este
situată pe strada Trivalea şi pe care teren se află două case, pe care eu, vânzătorul, mă

11
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oblig să le dărâm şi să ridic materialul cât mai curând posibil"17 • La 2 martie 1904. G.
Robescu vinde Primăriei Piteşti, pentru 350 de lei „un loc în strada Trivalea, având
faţada de 26,80 m. şi pe care loc se află o casă, din care trebuie să se taie scara ce era în
uliţă şi o adâncime în cas!l de 1,40 m., iar despre răs!lrit terenul ce vând are o adâncime
de 2, 1O m. Mă oblig... sA dărâm casa şi să ridic materialul"38• Paraschiv Ionescu,
Alexandru Gh. Ionescu şi Ion Gh. Iancu vând Primariei un teren de 67,70 m. lungime şi
6,20 m. lăţime, pe care se află o casă, pe care o vor dărâma, contra sumei de lei 70019 .
Lăutarului Dumitru Duia i se oferă 300 de lei, pentru un teren de 20/Sm., pe care nu se
află nici o casă40 • De la Grigore şi Siţa Petrescu se cumpără un teren „situat în strada
Trivalea, peste drum de poarta Ca.zărmii, în dreptul pârâului Trivalea. Pe acest teren se
află două căsuţe pe cari, noi, vânzătorii, ne obligăm să le dărâmăm şi să ridicăm
materialul" 41 •
La 17 februarie 1906, inginerul arhitect C. I. Gabrielescu înainteazA primarului
proiectul pentru „construirea unui Pavilion de Muzică în Parcul Trivalea... compus din
trei piese: plan, deviz şi Caietul de Sarcini..."42 • în şedinta extraordinară din 21
februarie, Consiliul, „Considerând că construcţia din nou a acestui Pavilion este de o
absolută necesitate pentru serviciul muzicii şi, în acest caz, urmează a se aproba,
Pentru aceste motive, în unanimitate, admite, în totul, raportul d-lui inginer
arhitect al comunei şi autorizează pe dl. Primar sit ia măsuri pentru construirea acestui
pavilion, prevăzând în bugetul exerciţiului anului 1906-1907 sumele necesare" 43 .
Devizul, datat - 5 februarie 1906 - era în valoare de 2120 de lei 44 •
Primăria Piteşti încheie un contract pentru construirea Pavilionului, cu
Salvatore Rosazza, contra sumei de 1900 de lei 45 , deoarece Dimitrie Ionescu se oferise
să-l construiască pentru 2200 de lei, mai mult decât devizul46 •
C. I. Gabrielesu mai prezintă primarului un proiect de chioşc pentru a fi
construit în Parcul Trivalea, deasupra Grotei, la care se pune urm!ltoarea rezoluţie: ,,În
vedere că grota nu poate suporta o mare greutate pentru aşezarea chioşcului, prezenta la
dosar, până la noi dispoziţiuni"47 .
La 18 aprilie 1906, C. I. Gabrielescu solicită primarului Piteştilor să dispună
achiziţionarea a 800 de clrlmizi din comerţ şi folosirea celor din Depozitul Primăriei,
pentru lărgirea şi consolidarea platformei pe care se construieşte Pavilionul de Muzică
din Trivalea. Mai sunt necesare: 1200 kg. de var, 50 kg. de ciment, cu un cost general
de 150 de lei 48 .
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Ajutorul de primar, I. P. Constantinescu, este poftit, las 19 aprilie 1906, să
procure materialul necesar pentru construirea a 80 de bănci „de scânduri albe„. pentru
Parcul Trivalea, pe care să se odihnească publicu1'"49 •
Pentru construirea unui chioşc în opt colţuri şi a altuia în şase colţuri, C.
Rosarh se angajeaz.l să le ridice cu· 1200 de lei şi Alexandru Stoican cu 770 de lei. I se
11tribuie înflptuirea lucrlrii tâmplarului Franz Mrs. Rosch, care ceruse doar 540 de lei50 •
I .a 20 mai, ultimul anunţ! că nu mai poate face lucrarea, pentru că a fost anunţat târziu
şi a angajat alte lucrlri' 1• În această situaţie, la 23 mai 1906, primarul Al. M. Vestinian
şi secretarul I Vulpescu anunţă, pentru 8 iunie, licitaţie pentru construirea a două
chioşcuri 52 •

La 1 iunie 1906, C. I. Gabrielescu propune primarului ca, pentru refacerea
!itlrii ce urcă la Pavilionul de Muzică, ,,mai nemerit este de a se reconstrui cu trepte de
lemn de brad tăiate în ferestrău„.Şi spre mai bună durabilitate, se va putea cătrăni
lnainte de a se aşeza în scară.
Numărul treptelor vor putea fi până la 60, iar costul materialelor, împreună cu
catranul, este de lei 57, socotind că construcţia se va face cu oamenii serviciului''.
Primarul aprobă conţinutul adresei şi-l autorizează „a cumpăra din comerţ materialul
necesar" 53 •
În urma licitaţiei pentru construirea celor două chioşcuri, a câştigat tâmplarul
local Heinrich Sotter, care pretinsese 636 de lei, faţA de Petre Stoianovici, care se
oti:rise să le construiască la preJUJ de 700 de lei54 •
Consiliul Comunal, în şedinţa din 6 octombrie 1908, a declarat „de utilitate
publică exproprierea terenurilor şi imobilelor" din strada Trivalea, aparţinând:
Elisabetei şi lui N. Dumitrescu, Tudorică Dinicu, Aurica Dinicu, toţi din Piteşti, Mita şi
Marin Leavu, Ioana şi Năstase Ionescu, Iancu Dinicu, Marin Dinicu, Gheorghe Dinicu,
Leanca Dinicu, din Bucureşti, Alexandrina Sevastian şi soţul ei, din Rusia, şi Dumitru
5
I >urli din Poiana Lacului '; Suma de un leu pe metru pătrat, hotArîtă în şedinţa
Consiliului Comunal din l O iunie 1909, pentru a se da lui Dumitru Dură şi
moştenitorilor lui Dinu Dinicu, „iar pentru clădirea moştenitorilor Dinu Dinicu suma de
lei 500 şi pentru clădirea lui Dumitru Dură swaa de lei 200" nu a mulţumit pe
proprietari, ajungându-se la proces. Ştim doar că, la 3 octombrie, pricina urma să se
56
soluţioneze la Curtea de Apel Bucureşti •
·
.
La 25 februarie 1910, după dispoziţia primarului, arhitectul N. Bacria
Constantinescu înaintează ,,Devizul canalizării pârâului Trivalea, pe porţiune.a din
capul canalului existent şi pW dincolo de podişca Balosache, adică pe lungime totală
lle 374,70 metri, la un loc cu podurile peste care traversează strada Ştiubeu, prelungirea
Bulevardului şi strada Ştirbei Vodă.
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Devizul lucrlrilor s-a încheiat pe suma total! de 57960,07 lei"57 . Ministerul d1·
Interne, la 5 aprilie 1910, aproba canali7Jll"ea unei pllrţi a pârului Trivalea, „cu
8
observaţiunea făcută de Consiliul Tehnic Superior'" • Consiliul este de părere cu
proiectul sa se aprobe cu condiţia ca „placa de beton armat sa aibA, în partea undr
traverseazA Bulevardul Ferdinand grosimea de 24 cm. şi o secţiune de fier de 16 cm
pătraţi pe m.c. de placă, iar în celelalte părţi grosimea de 20 cm şi o secţiune de fier lk
14 cm. pAtraţi" 59 •
în şedinţa extraordinara a Consiliului Comunal din 17 mai, s-au luat 111
discuţie cele cinci oferte, Ia care inginerul D. Dima ceruse un adaus de 100/o pesh•
preţurile devizului, Salvatore şi Emil Rassozza oferea 12% sub deviz, inginerul At. ~l
Bolintineanu oferea 18% sub deviz, inginerul C. Saidel oferea un scăz.lmânt de 13 lei ş1
30 de bani, iar D. Şerbescu şi Em. Sicor 4 lei şi 50 de bani. Evident ca Primăria a alcM
oferta cea mai avantajoasă a inginerului Bolintineanu60 •
La 31 mai 1910, Ministerul Lucrărilor Publice anunţ! Primllria Piteşti ca i-11
pus Ia dispoziţie suma de Iei 23920, pentru construirea podului ,,Balasache"61 • Consiliul
Comunal, cu unanimitate de voturi, aprobă, la 15 iunie 1910, ca viitorul canal ni
pârâului Trivalea „sil se încorporeze în sistemul general de canaliz.are al oraşului.
dându-se spre executare d-lui antrepenor inginer At. Şt. Bolintineanu, cu un sc!izilmânt
de (16) şasesprezece la sutA sub preţurile unitare ale devizullli"62 •
La 3 martie 1911, antreprenorul Bollntineanu se plânge Primllriei Piteşti ca „in
partea de la podişca lui Balasache spre Trivalea, vedem ca locuitorii de prin prejur
aruncă în albia canalului tot felul de murdarii şi cadavre de animale care produc o
infecţie periculoasă tuturor din vecinătate şi mai cu seami'i la o mulţime de lucr!itori 111
noştri care muncesc zilnic în aceastA parte şi a căror îmbolnăvire mi s-ar aduce o mere
pagubA63 •
Prin procesul-verbal încheiat între Consiliul Comunal şi antreprenorul inginc1
Atanasie Şt. Bolintineanu s-a confirmat cil lucrllrile de canali%a.re ale „pârâului
Trivalea, de la căminul vechi din strada Trivalea până la C. F. R. Piteşti - Curtea de
Argeş, care fac parte din contractul pentru canali7Jll"ea Trivalei, s-au executat în buno
·
condiţiuni, conform Contractului şi Caietului de Sarcini64 •
La oferta lui G. Stoenescu din Bucw-eşti de a livra: plopi piramidali, ulmi şi tei
de 4.6 m. înălţime, Primllria Piteşti decide să achiziţioneze doar 20 plopi piramidali65 .
Nicolae Filipescu, ministrul de Ra.zboi, semneazJl Decizia Ministerială nr. 766 din '>
decembrie 1911, prin care „Sub nici un cuvânt, nici o autoritate militar! nu e îng!iduitll
a ceda ca muzicile militare să c4nte gratuit, fie chiar la serbări, baluri etc. organizate de
societ!iţi de binefacere, de către comune sau judeţe etc"66 •
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La 7 februarie 1911,

405
grădinarul şef

cere aprobare pentru

aşternerea

unui strat

ii nisip pe trotuarele Grădinii Publice şi pe potecile dintre rondurile de flori 67 .

Grădinarul şef Carp! Hio solicită să se apeleze la Regiunea 7 Silvică Leurdeni,
I' lllru livrarea unor ulmi şi tei în valoare de 40 de lei 68 • Mai târziu, reclamă pe soldaţii
imentului 4 Argeş şi pe ai Re~irnentului 28 „Radu Negru", pentru că au făcut
9
jitii ci prin trifoi, în Parcul Trivalea" .
În şedinţa din 5 mai 1912 a Consiliului Comunal, se aprobă referatul
11 inerului Schmidt pentru facerea unei porţi de intrare în Parcul Trivalea, contra sumei
li 4800 de lei70 .
Contractul încheiat între Primăria Piteşti, reprezentată prin primarul Gh. Em
1nnescu şi Regimentul 4 Argeş, pentru angajarea muzicii Regimentului pentru a cânta
fu grădinile publice şi în Parcul Trivalea, prevedea obligaţia Primăriei de a achita 750
I lei în două rate egale, la 15 iunie şi 15 septembrie, urmând ca Muzica Regimentului
nte: „duminica, marţea şi joia, în Grădina Publică, de la orele 4 112 - 7 112 p.m. sau de
71
112
I K - 11 112 seara, iar: lunea, miercurea şi vinerea, în aceleaşi ore, în Parcul Trivalea •
La solicitare grădinarului şef, s-a hotărît cumpărarea unei puşti care urma să
I dată pădurarului „Marin Paraschiv, care va păzi Parcul Trivalea" 7 .
în vederea construirii unui lac în Parcul Trivalea, Antrepriza Pinard, la 24 mai
141 13, trimitea primarului oraşului Piteşti un deviz „pentru facerea eleşteului şi
111 najarea împrejurimii lui, în sumă de lei 9941,50, fiind socotite: terasamente,
73
1 dinăria, semănatul, plantaţia şi lucrări de stânci artificiale şi de ciment..." . În
1 onlinuare, ofertantul se angajează „şi cu garanţia de reprinderea pomilor, adică voi
l11 locui pomii care nu s-ar prinde şi de a termina lucrările de terasamente şi de stânci şi
d ciment, până ia 15 aµgust 1913, precum şi semănatul ierbii, dacă mi se va da la
dl poziţie apă de stropit cu furtun. Plantaţia se va face de la 15 octombrie la 30 8111 " 74 [octombrie]. La 15 Jl)ai, se comunică arhitectului Pinard că s-a aprobat „facerea
I şteului şi amenajarea împrejurimilor din Parcul Trivalea din acest oraş, conform
I vizului ce ne-aţi prezentat, cu un rabat le lei 8% sub deviz şi vă rugăm a vă prezenta
111 focerea contractului şi a începe lucrările" 7 s.
Contractul încheiat între primarul Alexandru Dumitrescu şi arhitectul peisagist
I rnest Pinard, din 2 septembrie 1913, se referă la „executarea şi amenajarea lucrărilor
p ntru facerea Lacului Trivalea şi amenajarea împrejurimii lui. în această lucrare intră:
76
I rnsamentele, semănatul, plantaţii şi lucrări de stânci artificiale şi ciment" •
În luna august, se mai solicită arhitectului Pinard o ofertă pentru „executarea
pi inului Trivăli, din şosea la bâlci", iar, la 26 septembrie 1913, „planul construirii
podu lui din Parcul Trivala" 77 •

•• Ibidem, f. 5.
•• Ibidem, f. 9.
„111 Ibidem, f. 38.
Ibidem, f. 43 .
11
Ibidem, f. 72.
" Ibidem, f. 110-111.
11
Ibidem, dos. nr. 24/1913 -1914. f. I.
11
Ibidem.
11
Ibidem, f. 2.
Ibidem, f. 12.
" Ibidem, f. 16-17.

www.cimec.ro

V AISIL~ NUV Al

4Uf>

La 2 octombrie, arhitectul peisagist Pinard depune „schiţa planului pentru 1111
78
pod rustic în Parcul Trivalea" , dar Primllria Piteştii solicită, la 29 noiembrie 1913, ~"
întocmească, cât mai curând şi un memoriu, pentru a fi supus Consiliului Comunai7 11 .
Tot la 29 noiembrie, Pinard terminase lucrările şi solicita „facerea situaţiei
definitive, precum şi recepţia lucrllrilor" pe care le executase80 •
„Memoriul explicativ al Planului de Înfrumuseţarea Parcului Trivalea" estr
depus de Pinard, la 9 decembrie 1913 81 • Socotim necesară cunoaşterea lui, pentru că ci
arată, atât punctul de vedere al arhitectului peisagist, cât şi al beneficiarului. De aceeH,
îl redăm aproape în întregime:
„Ernest Pinard peisagist
45 str. Gh. Gr. Cantacuzino, (fost Frumoasei)
Bucureşti 9 decembrie 1913

Primlria oraşului Piteşti
Înfrumusetarea Parcului Trlvalea
Memoriu Explicativ
Domnule Primar,
Am onoarea a vil depune Planul pentru Înfhunuseţarea Parcului Trivalea, pl"
care aţi binevoit s!-mi încredinţaţi studiul.
în acest Parc, deja plantat, prea plantat chiar, am prevllzut:
I. O parte unde se poate înfiinţa o staţie climatericll.
2. Partea rezervata pentru plimbare, care va fi mai mult strAblltutll de public,
adică Fundul Vilii, care va trebui sll fie mai îngrijită.
3. Pe platoul deasupra Bulevardului Vechi, rezervat pentru serbllri sau jocuri
populare.
4. Compusă din o serie de terase în axa Bulevardului Nou, care leagll oraşul cu
parcul.
Aceste 4 pArţi fiind legate toate prin un drum lat, cu o pantă dulce, permitlin<I
de a face ocolul parcului întreg cu trăsura.
Când un vizitator vine din oraş, prin noul bulevard, el soseşte la intrarea
primei părţi rezervată staţiunii climaterice. Hotelul aceste staţiuni, clădit pe platoul di11
care o splendidă vedere se întinde spre Carpaţi, într-o curată atmosferă, prin vecinătatcn
pădurilor, ar asigura prosperitatea staţiunii, împrejurata cu jocurile şi distracţiunile cele
mai modeme, ca: tenis, crocket, gimnastică, muzică etc., aşa cum este prevăzut în plan.
Aceastll staţiune putând fi absolut izolată din parcul propriu zis, este legată cu el pri11
noul bulevard şi în faţa hotelului prin un drum mare, la marginea Coastei, din care este
acea splendidă vedere spre Carpaţi, de care am vorbit deja mai sus.
Urmându-şi plimbarea, vizitatorul intră în Parcul Trivalea, prin aleea mare în
prelungirea Noului Bulevard şi soseşte în Partea 2-a, rezervată plimbllrii şi unde se
găseşte un chioşc pentru muzică şi un restaurant.

71
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Această

parte, cea mai frumoaslt a Parcului, are nevoie, mai cu seamă în axa

despădurită, pentru a avea o vedere mai întinsă spre casclldele alimentate
11 n apele Lacului şi care şerpuiesc spre intrarea veche a Parcului.

V li de a fi

Drumurile, în amândouă părţile Lacului sau cascadelor, ramânând totdeauna Ia
111nbra copacilor existenţi sau care trebuie adăogaţi, pentru a obţine o varietate de culori
u i lipsesc în prezent, plantaţia veche fi ind de o singură culoare bună pentru fondul
l11bloului.
Eu insist foarte mult pentru îngrijirea acestei părţi, care va fi, nu numai
I • ventată, dar care va putea fi văzută întotdeauna pe parcursul Drumului de Centură
I 1 un nivel mai sus, de unde se va descoperi întregimea Văii.
A treia parte rezervată serbărilor populare va fi legată cu a I-a şi II-a parte,
111 ln Drumul de Centură, care urcă în panta: foarte dulce din Bulevardul Vechi până la
Io ul destinat jocurilor şi serbărilor, pentru a se coborî spre coasta cealaltă şi a o sfârşi
I Intrarea veche a parcului.
.
În această parte a Parcului, trebuie să se menţină aspectul natural, deschizând
numai lini i de vedere, din care cea rnai prineipală ar fi aceea în axa B4levardului Nou,
1111de sunt prevăzute şi terasele, legând partea de sus cu partea de jos.
În principiu, trebuie tăiaţi arbori numai pentru facerea drumurilor şi liniile de
v dore principale; de adăogat arbori de cufori diverse, pentru a obţine variaţie în
11 mblul Parcului.
Executarea.
Executarea parcului trebuie făcută îrl ordinea următoare:
J1
1. Drumul de Centură şi liniile de vedere.
2. Înfrumuseţarea Văii (Partea 2-a) .
3. Drumurile secundare.
4. Terasele.
Drumul de Centură trebuie făcut cu un material solid, pentru a asigura o
1 I mbare plăcută cu trăsurile.
ln Vale, după terminarea terasamentelor· şi valonamentelor, cascadele se vor
I e din ciment annat şi stânci artificiale, pentru a nu se prinde apa şi a putea curăţi în
111 ce moment podurile tot de ciment armat .şi stânci artificiale pot să fie făcute în
lttt laţie de lemn rotund sau pătrat, fiind de o mare soliditate; de asemenea, câteva
I nci trebuie aşezate în părţile abrupte ale terenului, pentru sprijinirea lui.
Un mare pod, tot cu ciment armat, va lega Noul Bulevard· cu rontul Şoselei
v··hi.
Chioşc, pergole, poduri, bănci etc. vor fi făcute cu lemne tăiate în parc şi
11 zate în locurile desemnate în plan„.
"
·
Pinard" 82 .
:.1
La 28 decembrie 1913, Consiliul Comunal Piteşti aprobă, în unanimitate,
de Înfrumuseţare al oraşului Piteşti" şi decide să se execute, în cursul
11 fl l nul
llt11pului 83 .

a

•I
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Carol Hio, grădinarul şef, solicită '51 de mărci şi 15 pfeningi, adică 63 de le i şi
80 de bani, pentru cumpărarea seminţelor necesare Grădinii Publice şi Parculu i
84
Trivalea, oferite de către Casa F. C. Heineman din Erfurt- Germania •
" Pentru înfrumuseţarea Parcului Trivalea şi a Grădinii Publice, Carol Hl o
recomandă cumpărarea a:
„ 1.100 de brazi;
2 .150 lilieci şi alţi arbuşti care înfloresc treptat, toată vara;
3. 200 de trandafiri mici şi mari...
.
4. 300 pari pentru apărarea rigolei... începând de la Vlăsceanu până I 1
mănăstire;

5. A se face canalul din beton de la intrarea aleii înspre bufet;
6. A se face două grote curgătoare cu apă;
7. Să se facă un bazin monumental cu apă ţâşnitoare, în locul fostului Cimitir
Catolic.
8. A se reface bazinul actµal de la rond, care este defect;
9. A se face un pod peste vale, de lângă bufet;
10. A se face un canton pentru lucrători;
11 . A se procura 50 de tei pentru platou;
12. A se comanda din străinătate 150 kg. gazon iarbă ...
13. A se amenaja Grădina Mănăstirii (Schitul Trivalea);
14. A se face o verandă la Bufetul Trivalea"8 j.
Colonelul Băbeanu, comandantul Regimentului Argeş nr. 4, solicită Primărie
Piteşti să înscrie în bugetul pe anul 1913/1914, suma de lei 8000, pentru plata Muzicii
Regimentului, „deoarece pentru scumpetea traiului din timpurile de faţă, Regimentul
este nevoit a plăti lefuri mult mai mari ca în anii precedenţi, spre a-şi angaja gag işt i
civili necesari, pentru ca Muzica să aibă bune elemente, cu care să poată satisface
pretenţiile publicului auditor.
În afară de aceasta, cheltuielile de întreţinere şi reparare a instrumentelor·
Muzicii, cum şi a celorlalte furnituri necesare pentru întocmirea notelor reclamă anual
86
sume foarte importante" • Rezoluţia stabileşte că, având în vedere cheltuielile edilitaro
făcute de comună, b~.petul nu permite mărirea subvenţiei pentru Muzică şi pentru c
„este destul d~ mare" .
La 14 februarie 1913, Consiliul Comunal a aprobat cumpărarea a 20000 d
puieţi de molift, necesari pentru Grădina Publică, Parcul Trivalea, „cum şi la curţii •
particulare din oraş" 88 .
Primăria Piteşti comandă, tot în februarie 1913, lui L. Splith din Berlin 20000
de brazi roşii cu înălţimea de 35-45 cm. 89 .
Primarul I. P. Constantinescu întreabă pe şeful ocolului Silvic Leordeni dacn
are: carpen, lemn câinesc, în ce număr şi cu ce pret fiind necesare pentru „Alei
Trivalea"90 .
•
114
Ibidem, dos . nr. 25/1913-1914, f. I.
"' ibidem, f. 3.
"" Ibidem, f. 4.
"'ibidem.
Kii Ibidem, f. 9.
9
" Ibidem, f. 12.
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La 12 martie 1913, Primăria Piteşti roagă InspectoratuJ Regiunii a VII-a
.' llvice să-i ofere material pentru „mai multe bănci rustice din lemn de alun şi
mesteacăn, cu picioare ,de· stejar'', pentru Parcul Tri:valea9 !. Material era în Pădurea
•'tatuÎui Gorgan şi se vindea cu preţul de 50 de lei mia, dar scosul şi transportul trebuia
f cut şi plătit de Primărje92 •.•
Regimentul Argeş nr. 4 scrie, la 17 martie, J?,rimăriei că Muzica va începe să
· nte de la 14 apriliei „deoarece în primele zile di.I) această lună intrăm în ·săptămâna
I' timilor, pe de o parte, iar pe de altă parte, Muzica va fi nevoită a urma Re im,entul în
l ără, în aceste zile.
·
Programul zilnic va fi: duminica, marţea şi joia, de la 830 - 11 30 a.m. în
Jrâdina. Publică;
•
Miercurea şi vinerea la Trivalea, în orele ce le veţi stabili Dv"93 •
Se răspunde că Muzica va cânta, în Trivalea, şi lunea94 •
La 9 martie 1913, Regimentul A,rgeş I)f. 4, prin colonelul Băbeanu, este de
ord să primească 7500 lei subvenţie, ca şi în anul trecut, dar roagă „să se organizeze,
i în acest an, două serbări în timpul sezonului, una în beneficiu.I muzicanţilo/şi una
9
1entru procurarea de instrumente" .
•
'arol Hio, la sfărşjtul lunii martie, propune să se cumpere o cană, în locul celei furate
d la robinetul de apă, şi „să se repare bazinul de apă„. şi o ţeavă spartă" 96 .
Conti:acful încheiat între Primăria Piteşti şi Regimentul Argeş nr. 4, semnat de
· tre primarul Alexandr11 Dumitrescu şi de către colonelul Alexandru Băbeanu, semnat
11 aprilie 1913, prevedea ca muzica să cânte în Parcul Trivalea:
între 1 aprilie şi 31 mai, „miercurea şi vinerea după amiază, de la'ora 4-7;
1
'
'
1 iunie - 1 septembrie: miercuri şi vineri, de Jâ 9-12 seara"97 •
Fiin~că s-au găsit doi rcai ai Regimentului Argeş nr. 4„ în iarba şi trifoiul din
p rcul trivalea, s-a decis luarea Ia obor, „pentru a se plăti taxele comunafo"91 •
. Serviciul Tehnic raporta, la 8 mai 1913, că_ a reQarat ,„canaua cea veche din
p rcul Trivalea"99 •
•
La mijlocul lunii mai, inginerul Dumitrescu, şeful Servfoiului Tehpic, soliCita
,'
~
Primăriei Piteşti mai multe materiale lemnoase şi 7 kg. de cuie, pen,tru „a se repara, în
I' rcJ.Jl Trivalea, toate podeţele, băncile etc., precum şi de a se face din noµ unele bănci
pc alee"'°0 .
'
•
În iunie 1913, scările de ciment de l{l intrăfHe în Bufetul'Parpului Trivalea au
(01
I
t rep.arate de căf[e M. Zamfirescu , J .

1
Ibidem, f. 18.
" Ibidem, f. 25.
1
Ibidem, f. 27.
" Ibidem, f. 30.
4
' Ibidem.
v Ibidem, f. 33.
WI Ibidem, f. 34.
'1 Ibidem, f. 37.
vro Ibidem, f. 49.
ri Ibidem, f. 57.
'"' Ibidem, f. 58.
1111
Ibidem, f. 69.

www.cimec.ro

VASILE NO

410

La 11 septembrie, Primăria Piteşti roagă Ministerul Domeniilor să-i dea gr I 11l
de la Ocolul ·Silvic Trivalea sau Leordeni „u'.n număr cât mai mare de arbori p 111111
p,Iantat'" 02 . La IO octombrie 1913, Ministerul Domeniilor răsfcunde că în P.epini r I
silvice ale statului, nu au „puieţi de esenţele: tei, paltin şi plopi" 03 •
~ La 16 octombrie 1913, Pepinierele de Arbori şi Viţe Americane Bun 1
Proprietatea Principelui Barbu Ştirbei scrie Primăriei"Piteşti că îi poate oferi „consilii tl
indicaţiuli( cât şi... arbori frumoşi pentru parcuri şi alee, plante de ornament, conit 1
etc. din'întin"sele şi renumitele no1istre pepiniere din Buftea, aşa că nu aveţi nevoie I
vă adresa în străinătate" 104 •
Pentru construirea unui pod de beton' annat „peste Valea Trlvălii din P 1 111
Trivalea", inginerul V. Năsturaş pretinde Primăriei Piteşti, la 18 decembrie 1913, 11111
de lei 600 105 •
'
În baza cererii primarului de a se construi un pod de beton, în locul "celu li
lemn din Parcul Trivale „ai cărui piloţi s-au putrezit şi ameninţă să cadă", Con li ul
Local, în' m~oritate (s-a bpus consilierul V. Stoicănescu) aprobă 600 de lei pentru pl11h
proiectului 1 •
•
'
Publicaţia Primăriei Piteşti, din 24 septembrie 1913, anunţa scoater o I
licitaţie, pentru 9 octombrie, a construirii Podului de Beton din Trivalea 107 •
Proiectul inginerului Năsturel cuforindea o deschidere a podului din Triv I
de 9 m. şi se ridica la suma de lei 22500 8 • La cererea primarului Al. Di111itrescu
secretarului C. M, Dimitrescu, Consiliul Local aprobă, la 14 noiembrie, în b /
devizului inginerului Năsturaş, plata a 4000 de lei, care vor fi folosiţi la ,pri m I
cheltuieli pentru construirea podului şj anume: fundaţiile şi cofragiile 109 •
În baza ofertei iriginerului Dimitrie Dima din Piteşti, de la 22 noiembrie I I I,
de a executa, cu 4000 de lei, lucrările de " fundaţii ale podull\i, prevăzute în proie l 11
4385 lei, se hotărăşte, de către primai; primirea· ofertei, ~entru că timpul este înaint 11 '
„având în vedere că D-s'a este un specialist în executarea de poduri" . Consiliul Local, I
3 decembrie, este de acord şi autorizează pe primar să trateze ,1cu dl. Dima executor 11
restului de lucrări, în marginea creditulUr icordat'' 110 •
•
Într-o şedinţă extraordinară, dm 8 decembrie' 1913, Consiliul Comunal Pil I
aptobă plata a 6'00 de lei inginerului V. Năsturaş , p ntlu ,;proiectul, planul şi devl111I
Podului de Beton din Parcul Trivalea" 111 •
Fritz1Stanski din Bucureşti se oferă să construiasc~ podul, pentru suma d I I
112
7000 • La această ofertă, Primăria întreabă pe inginerul Dirna dacă poate 's!i-l exe uh
mai ieftin. Inginerul Dima t!ispunde: „nu pot acorda nici un nou rabat asupra ofer I I
mele ultime.
·· ·
·

°

102

Ib idem, f. 73 .

'° Ibidem, f. 79.
1

Ibidem, f. 80.
/bidem, dos . nr. 43/1913-1914, f. I.
6
/bidem, f. 2 şi 16.
"'' Ibidem, f. 3.
tos Ibidem, f. 4.
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'
Ibidem, f. 6 şi I O.
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Ibidem f 7
II I Ibidem:
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Ibidem, f. 17.
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Aş fi chiar dispus să cedez d-lui Fritz Stransky şi partea de lucrare ce mi-aţi
113
"probat-o" •
La 4 ianuarie 1914, D. Dima revine asupra ofertei sale~ din 9 decembrie 1913,
11ccept!i „asupra cofragelor de la suprastructurii preţul de lei 30 de metru cub, cerut de
114
iii nntreprenor F. Stravinsky, aşa că-lucrarea în total se ridică la suma de lei 4659" •
La 3 ianuarie 1914, primarul Al. Dumitrescu şi inginerul Dimitrie Dima din
~rntda Sf. Vineri încheie un contract prin care ultimul se obligă să execute, până la 1
nprilie, o parte din lucr!irile podului din Parcul Trivalea. La 31 martie, inginerul Dima,
1ll~punzând unei adrese trimise de Primăria Piteşti, declară: „menţin în totul declaraţia
lllrntă, în ziua de 21 mart, a.c. înaintea Onor Consiliului Comunal de a renunţa Ia
1 ontractul ce I-am încheiat cu Onor Primăria locală, pentru construirea podului de la
lrivalea, cu condiţiunea expresă ca şi Onor Primăria să menţină declaraţia ce mi s-a
lnrnt că, pe fundamentele terminate ale acestui pod, se va construi doar un pod de lemn
111·ovizor.
Fac aceastl concesie, cleşi toate pregătirile de materiale (fier şi lemne) au fost
lllcute, ţinând seama de asigurarea ce mi s-a dat că se amână executarea proiectului de
1 onstrucţie a podului, din lipsă de fonduri.
Spre a va oferi o dovada de bunavoinţă... mă ofer a cor.strui întreaga
~uprastructură a podului, în afar!i de terasamente şi împietruire, rămânând să mi se
plAtească valoarea peste 1-2 ani, când vor fi fonduri dişponibile" 115 •
La 13 aprilie, Consiliu Comunal ia act de renunţarea inginerului Dima şi
nprobă „a· se construi un pod de le~ în Parcul T_rivalea, în ref ie, cu .materialul ce
dispune comuna, cumpărându-se materialul ce va mai fi necesar" 11 .
Primăria oraşului Piteşti anunţa, printr-o publicaţie, că, în ziua de 15
noiembrie, la ora I O dimineaţa, „se va ţine licitaţie, la Biroul Primăriei, cu oferte
!nchise Şi sigilate, fără drept de supraoferte, pentru arendarea pe termen de 5 ani, a
.
noului lac din parcul Trivalea.; pentru patinaj, în timpul emii" 117•
La licitaţie, au participat: Ham Safrani cu 150 de lei, Nae Nicqlescu cu 200 de
Ici şi I. G„ Buţănescu cu 250 de lei, care a câştigat licitaţia, fiindcă oferta lui era cea
118
mei avantajoasă • Comisia. de Licitaţiuni avizează pe prim~ oraşului să încheie
rnntract cu Ion G. Buţănescu. Contractul prevedea că se încheie contract pe 5 .ani, cu o
chirie anuală de 250 de lei, plătibiUl în patru rate. „Dl. I. G. Buţănescu va utiliza acest
!uc, flcând iarna patinaj şi având cele necesare, iar în timpul verii, pentru plimbări pe
Inc, cu bărcile". 11 !1
„Furnizorul Curţii Regale I. G. Buţnescu Bucătărie şi Restaurant Piteşti" scrie
rreşedintelui Comisiei Interimare, la 24 februarie 1914, să ia măsuri pentru repararea
„stricăciunilor flcute de apa provenit! din ploi şi zăpezi, deoarece. Paştele este în 6
11prilie şi eu voesc ca până atunci să aduc bărcile comandate la Turnu Severin" 120 • În

,1

"'Ibidem,
'"Ibidem,
111
Ibidem,
'"'Ibidem.
'"Ibidem,
''" Ibidem,
""Ibidem,
1111
Ibidem,
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continuare, Buţănescu socoteşte că lacul va avea de suferit de câte ori vine apa mar .
consultat un inginer din Bu9ureşti care i-a. spus „că lacul are absolută nevoie de 2 a iJll
la partea de sus a intrării apei şi de acolo un canal de scurgerea apelor pe sub lac, de I
puţin 50 cm., până la ieşirea din el, ca toate apele surplus cu murdăriile să treacă pr 11
canal, pe sub lac şi lacul să se alimenteze numai la necesitate cu apă curată" 121 . La I11
martie, inginerul Dumitrescu nu este de acord cu canalul, care s-ar înfund
considerând că „Betonarea lacului şi, apoi, îngrijirea lui ar fi de ajuns" 122 • în mod sig111,
nu s-a găsit soluţia întreţinerii lacului, ceea
face pe Buţănescu, la 9 februarie 191 ~I
să ceară rezilierea contractului' şi restituirea garanţiei de 62,50 lei. Consiliul Comun 11
acceptă ambele cereri, deoarece „lacul este desfiinţat" 123 •
La solicitarea primarului, Servici.ul Tehnic al Primăriei a întocmit un devi t11
valoare de 85000 de lei „pentru mutarea monumentului din Bulevardul Elisabeta 111
1 24
rondul din strada Trivalea, în faţa intrării cazărmilor" •
La cererea Societăţii „Săgeata", Consiliul Comunal, în şedinţa din 22 iun
1915, admite de ai se ceda un teren de 8125 m.p., cu o lungime de 125 m. şi o l ăţim
de 65 m, pentru a-l amenaja pentru fotbal. Terenul era situat pe platoul din part
dreaptă a Parcului Trivalea. Se mai fac, însă câteva precizări:
„Pomii care va fi nevoie să fie tăiaţi vor rămâne ai Primăriei.
Comuna îşi rezervă dreptul ca, în fiecare an, să închirieze acest platou, penl1 u
ţiner~a bâJciu!ui de Sfintele Sărbători ale Paştelui, luând Comuna venitul şi fără a av 11
vre-o pretenţie sau despăgubire de orice fel Societatea Sportivă „Săgeata" .
În cazul c4n~ Primăria, va avea "nevoie de acest teren, pentru trebuinţele sal I
atunci acest teren revine de drept Primăriei , fliră nici. o altă formalitate, Societal 11
Sportivă „Săgeata" fiind obligată a-şi ridica construcţiile t:ăcute p,e el, fără nici 11
5
despăgubire" •
.
Societatea Sportivă „Săgeata", cu sediul în strada Şerban Vodă nr. 20(1,
solicita Primăriei Piteşti teren pentru „fotbal, tenis şi patinaj". Pentru terenul de teni ,
optau pentru locul viran „situat între Trilrunal şi Poliţia oraşului" 1 2 6 .
·
_
Colonelol Părăianu, comandantul Regimentului Argeş nr. 4, scria primarului,
la 13 martie 1926, să ceară Consiliului Comunal suma de lei 20000, „pentru terminar 1
Porţii Eroilor dm Trivale.
•.
Regimentul a t:ăcut tot ce i-a foşt posibil de a o ridica în starea fu care e I
astăzi şi ne mai având posibilitatea de a crea fonduri, recurg la Dv., pentru a ne d
această ·sumă, pentru terminarea ei.
··
Este o înfiumuseţare care aparţirÎe şi oraşului şi, în afară de aceasta, scopul
s-a urmărit fiind în dorul de bine al neamului, sper că veţi binevoi a ne da sprijinul
Dv," 127 • La 30.aprilie, s-a hotărît amânarea chestiunii, „pentru o şedinţă viitoare", iar I

ce

11 1

Ibidem .
Ib idem .
123
Ibidem. f. 9.
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~ Ibidem, dos. nr. 4411925, f. I.
125
Ibidem, dos. nr. 2811925, f. I.
12
'' Ibidem, f. 2.
127
Ib idem, f. 3.
112
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1 venirea din 4 noiembrie 1926, se răspunde că „cestiunea este

în Consiliu şi la timp se
v comunica rezultatul" 128 .
Şi în anul 1926, Regimentul Argeş nr. 4 şi Primăria Piteşti s-au preocupat de
111gajarea Muzicii, în beneficiul locuitorilor oraşului. La 13 martie, colonelul Pârăianu
11 earcă să convingă pe primar să-l susţină în mărirea contractului la el puţin 200000,
ducând următoarele argumente:
„ 1. Fondul Muzicei este epuizat prin faptul măsurii luate de a repara
n 'lrumentele Muzicei şi a se cumpăra instrumentele strict necesare ...
2.. Prin urcarea soldelor cu 60% la angajaţii în termen ai Muzicei
I cgimentului, gagiştii.. . au cerut sporurile corespunzătoare gradului pentru care au
I cut contracte, aşa că este o imposibilitate ca cu suma de I 00000 de lei cu care a fost
111 gajată anul trecut, să se mai poată susţină Muzica în anul în curs.
3. Ministerul de Război, suprimând avantajele gagiştilor ca: pâine, lemne, gaz,
·ure se ridică la aproximativ 800-1 OOO lei lunar (2 pâini, l litru de gaz pe zi şi SOOO kg.
I mne pe an), de fiecare să fie suportată tot din fondul cântărilor.
Deşi suma ce mi se oferă de la o staţiune climatică este foarte avantajoasă
pentru noi, totuşi fiindcă Muzica Regimentului 4 I. nu a părăsit niciodată oraşul şi
I nând socoteală că, în executarea condiţiilor contractului din anul trecut, Primăria a
r st foarte largă, făcându-ne avantagii ca să nu.pierdem angajamentele particulare, nu
rn!I gândesc un moment de a trimite Muzica în altă parte, pentru a lăsa oraşul fără
distracţie; dar cer cu insistenţă ca în contractul de anul acesta să se dea posibilitatea,
I rin suma ce se va aloca de Dv., ca să pot să susţine existenţa gagiştilor Muzicii
Regimentului.
Ar fi dureros ca, din cauza lipsei de fonduri cei mai buni gagişti să plece, ca să
e angajeze în alte părţi, unde li să dă posibilitatea de trai, în mai bune con'diţiuni.
' azul este al oraşului Alexandria, unde Batalionul de Jandarmi, înfiinţând anul acesta
Muzică, Primăria oferă sume mari, ceea ce a făcut ca cinci din cei mai buni gagişti -să
eară rezilierea contractului.
Ţin să mai arăt dv. că şi serbările ce se aprobă să se dea p.entru mărirea
fondului, de multe ori nu dau rezultatele dorite şi sunt foarte jenante pentru mine, ca
·omandant, ca prin acest mod, să adun capitalul necesar existenţei J.mei Muzici" 129 • În
şedinţa Consiliului Comunal din 30 aprilie, se aprobă angajarea Muzicii Regimentului
Argeş nr. 4 cu 160000 de Jei plus două serbări. Pentru acoperirea plăţii, Primăria va de
erbări şi · va percepe o taxă de la 1000 la 2000 de lei „de la particularii care dau serbări
tn Grădina Publică sau Parcul Trivalea" 130 .
Comandantul Regimentului Argeş nr. 4, colonelul Pârăianu, scrie Primăriei, la
aprilie 1926:
„Ca mulţumire doamnelor piteştene şi tuturor acelora care au dat concursul lor
la strângerea obiectelor de tombolă la Balul Muzicii şi ca mulţumire clasei
comercianţilor, care au oferit cu destulă dragoste obiectele colectate, am dispus ca

• Ibidem, f. 3 şi 1O.
m Ibidem, dos. nr. 1811926, f. 2.
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Ibidem .
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· Muzica acestui regiment, în Sărbătearea Paştelui (Duminică, Luni şi Marţi) să cânte 11
. Pu bi.1că 2 ore d 1mmeaţa,
' .
de l a 10 30 Ia 12 30" .131
Grădma
·
La 6 mai, colonelul Pârăianu acceptă plata a 160000 de lei şi contravaloareo 11
două serhări ·şi roagă a se lua „urgent măsuri, pentru refacerea băncilor din chioş ul
132
Muzicii din Grădina Publică şi Parcul Trivalea şi instalarea complectă a luminei" •
Contractul dintre colonelul Părăianu Barbu şi Primăria Piteşti din 4 mai 192 ,
stipula:
,,În Grădina Publică:
Se va cânta duminicile, de la ota 10 30 12 dimineaţa şi seara de la. ora 21 -2~
noaptea.
Marţea şi joia, de la orele 21-24 noaptea.
La Trivale:
111
Miercurea după amiază, de la orele 16-19 şi Vineri, de la orele 21 - 2
seara ...
În cursul acestui angajament, Primăria ve pune -la dispoziţia Regimentul li
Grădina Publică, pentru a da 2• (două) serbări, în beneficiul Muzicii, în timpul
sezonului.. .
r
Prima serbare va avea loc, în ziua de 12 iunie 1·926, şi a doua, ,în ziua de (11
· august 1926" 133 • La prima serbare, dată în beneficiul Muzicii Regimentului, s-a obţin ui
un beneficiu de 32086 lei şi 50 de bani, pe care P.rimăria urnia să-i vireze în contu l
Regim~ntului Argeş nr. 4.
·
· "
Primăria atenţioflează pe comandantul Diviziei a 3-a că ofiţerii mai tin 1
umblă călări prin Parcul Trivalea, unde „calcă iarba, rondurile de flori, umblă prl11
'micile alee rezervate numai pietonilot"''m..
·
Consiliul Comunal aprobă, la 30 septembrie·• 1926, să se mai plătea 'ft
Regimentului Argeş nr. 4, 22 308 Iei şi 50 de bâili, fiindcă din serbări s-au strâns d 11
57691 lei şi 50 de bani, deoarece mai trebuie daţi 160000 de lei, iar în bugetul comunul
au fost prevăzuţi doar 80000 de lei. La a doua .serbare, a rămas un beneficiu de 2140'\
le{ls .. .·
.
.,
.
În şedinţa din 5 noiembrie ţ926, · Delegaţia Pennanentă aprobă suma de I I
29000, pentru cumpărarea de „arbori şi . trandafui necesari pentru Grădina Publică
Parcul Trivalea,
la Firma Meger din comuna Florica, judeţul Muşcel 1.J 6 .
.
La l'4 iunie 1927, rn llflÎla unei li'citaţii, Guido Rosatta, oferind un scăzăm ni,
sub preţul Devizului, de 15 25%, a câştigat dreptul de a construi podul de beton de pc 1 1
pârâul de la Şoseaua din Parcul Trivalea 1 ~ 7 • În acest scop, Consiliul Comunal, la 24
niâ.i, aprobase planul şi devizul întocmit de către Serviciul Tehnic, în valoare d
489500 de lei 138 •

de
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rnlbidem, f. 4.
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in Ibidem, f. 19.
l'.14 Ibidem, f. 43 .
135
ibidem, f. 45-46.
i i r. ibidem, f. 58.
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Prin contract, Guidp Rosatta. se obliga sl!, termine podul la 25 septembrie 1927,
ntra sumei de 41485 l lei şi 25 de bani, urmând ca recepţia definitivă să fie ~cută la
un de la terminareâ lu~ării 139 • La recepţia definitivă, din 15 octombrie 1928, lucrările
1u fosr găsite „în bune condiţiuni". Semnează membrii Delegaţiunii Permanente:
' Ionel Grecescu şi Spirici9n Emanuerşi inginerul şef al comunei H. W. Schmidt 140• .
Al XIV-iea ·congres Internaţional de Agricultură, ţinut la Bucureşti, în vara
inului 1929, a hotărît să viziteze mai multe lo~alităţi şi ferme din România, printre care
I oraşul Piteşti. În vede~ea pregătirii vizitei la Piteşti, Comisia lnteritpară decide, la 29
prilie: „Comisiunea, Faţă de explicaţiile date de dl. preşedin,te al Comisiei Interimare
i având· în vedere că oraşului nostru i se face o cinste mare, cu vi~itarea de către aceşti
ngresişti, în ziua de 12 iunie 1929, aprobă şi autorizează pe dl. preşedinte al Comisiei
Interimare a lua toate măsurile; necesare de a duce la îndepl\llire programul întocmit de
I refectura Locală, prezentând la timp listă de cheltuielile ce au necesitat, pentru a se
deschide cuvenitul credit'.i 41 • La 26 mai, preşedintele Comisiei Interimare solicită
amerei de Agricultură şi Comerţ Argeş 20000 de lei pentru cheltuielile necesare
142
primirii congresiŞtilor. S-au ~omand~t ·steagurile necesare, cu âcest prilej •
·.
Într~un · proces-verbal din 20 aprilie 1929, Comitetul Restrâns pentru
rganizarea recepţiei Congresului Internaţioncµ de Agricu~tură decide:
„ 1. Primăria oraşului Piteşti va lua măsuri pentru ameliorarea pavajelor de pe
I raectul pe care vo( trece: congresiştii.
2. Primăria va aranja recepţia de diminea~ în Parcul Trivalea.
3. Se va aranja un bâlci P,e pfatoul din fă.durea Trivalea.
·
4. Se vor instala barăci diq foi de cort, pentru: cârciumi, prăvălii, expoziţii etc.,
privitoare la produsele judeţului Argeş: obiecţe de industrie casnică, agricole, forestiere
te.

; Se vor aranja distracţii naţionale .
în rezumat, se va organiza un..bâlci ţărănesc, după obiceiul locului ...
5·., Se va lua contact ,cu prefectul de Muşcel, pentru a îricuraja participarea
producătorilor ,de oqiecte t;1.aţionale din acel judeţ (regiunea Rucăr) la bâlciul din
)'t .
.
l I eştt 1 •• · ·•
)
11 ~
•
8'. Se vor ,cqlecta de îndat~: fotografii, repre,z ent!nd vederi din judeţul Argeş
(mănăstiri; case boiereşti, case ţărăneşti, · pepiffi.i~re, ţesături, expoziţii de industrie
casnică etc.) 143 .
,
·
•
·
.
Excursi_unea nr. , ~' marţi, 1,1 iunie, străbătea următorul traseu: Bucureşti,
PetreŞti, Buftea, Slănic, Moreni, ~~pina,. Breaza, Miercuri, 12junie, aveau următorul
program:
,.
„Ce.a!ul la Piteşti, eventual la Parcul Tr.ivalea. Dej~ în Piteşti, vagon
restaurant între Piteşti şi Curtea de Argeş; gustare la Sărăeineşti sau Păuşeşti ; prânz la
ălimăneşti; noaptea la Călimăneşti.
J

Ibidem, f. 31.
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Vizitarea târgului săptămânal... La târg, va aflui toată populaţia în costum I
ei specifice din Muşcel şi din Argeş; fete, salbe, industria subcarpatică. Pe cât posibil,
144
fără vite" •
Comitetul de Organizare anunţă că poate procura, contracost, steagurile ţărill t
participante, care pot fi folosite la: instituţiile publice, debarcadere, gări, terase · 11
restaurante, expoziţii, popasuri, umbrare şi pavilioane speciale ale următoarelor t 1I
participante: Anglia, Argentina, Austria, Brazilia, Belgia, Bulgaria, Chile, Chin ,
Danemarca, Spania, Egiptul, S. U. A., Estonia, Franţa, Finlanda, Germania, Ha lt ,
Grecia, Japonia, Ungaria, Letonia, Italia, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Urugua ,
Polonia, Portugalia, Suedia, Elveţia, Cehoslovacia, Turcia, Yugoslavia, Mexic, Peru I
România 145 •
Delegaţia Permanentă a oraşului Piteşti aprobă, ia 15 mai, construirea unu
drum în Parcul Trivalea, „la Platforma de Sus, unde urmează a se face bâlciu l
agricol" 146 •
Foarte mulţi amatori au solicitat Primăriei Piteşti să le ofere Jocuri în Parcu l
Trivalea, pentru a-şi desface anumite produse. Dăm câteva exemple: Ştefan Oh.
Oncescu, din strada Şerban Vodă
238, primeşte aprobare pentru deschiderea unu
restaurant; G. Manea, proprietarul unei Fabrici de produse ceramice, pentru
expoziţie; Stănuţă D. Elenescu, pentru lucruri casnice şi ţesături; Cosorva Ştefan din
strada Râurilor nr. 4, pentru „o baie de mozaic şi nişte trepte de piatră artificial ă" ;
Nicolae Dumitrescu, pentru „un aparat de limonadă sistematic" 147 •
La o întrebare venită din Craiova, dacă pot veni comercianţii cu mărfuri pentru
bâlci, se decide a se răspunde : „N-avem bâlci pentru mă.rfuri" 148 •
Primăria Piteşti, printr-o Publicaţie, invită locuitorii să ia parte la primireo

m.

congresiştilor:

„întrucât în ziua de miercuri, 12 iunie curent ora 8 a.m., S'Jsesc în gară d-n ii
membrii ai Congresului Internaţional al Agriculturii, de aici vor fi conduşi în Parcul şi
Platoul Trivalea, unde are loc bâlciu, facem un călduros Bf>el către cetăţenii piteşteni sn
binevoiască a ieşi în număr mare în drumul congresiştilor, precum şi la Trivalea.
De la gară, vor parcurge Bulevardul Elisabeta, prin Grădina Publică, p
Bulevardul Ferdinand, Piaţa General C. Cristescu (fostă Ştiubei) la Trivale. La
înapoiere, la ora I O a.m„ acelaşi drum _până la Grădina Publică, vor traversa strada
Şerban Vodă, prin strada Lascăr Catargiu şi vor merge la Florica" 149 •
Primăria Piteşti a invitat ·la ,;Ceaiul ce se dă în onoarea domnilor membrii ai
Congresului Internaţional al Agriculturii · şi care va avea loc în Bufetul din Parcul
Trivalea din oraş" pe: Armand Călinescu, prefectul judeţului Argeş, inginerul
Priboianu, S. Muşetescu, preşedintele Tribunalului S. II„ pe M . Popovici, preşedintel e
Tribunalului S. I, şi e alte 60 de persoane 150 •

144

Ibidem, f. 5.
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Guvernul a

rămas mulţumit şi

de

prestaţia piteştenilor,

cu ocazia pnmmt

ngresiştilor. De aceea, Teodor C. Marinescu, ministrul de interne, mulţumeşte
Rătescu, pentru că a colaborat „cu sufletul... la acţiunea noastră„. Vă
cu recunoştinţă.
151
Străinii au rămas uimiţi de frumuseţile şi resursele ţării noastre" •
La târgul din Trivalea, au mai expus: Şcoala de Meserii din Călineşti Muşcel:
111 birou bibliotecă, un docar, o brişcă douli căruţe şi câteva vase de dogărie; I. Gheber 1 ornuri şi cozonaci „executate în cele mai bune condiţiuni''. Diferite persoane vor să
wozinte „scaunele cu lanţuri" sau „bărci şi lanţuri ·strălucitoare" ; C. D. Angelescu
dorea să deschidă cârciumă şi berărie; Stelian Bratu din Dâmboviţa dorea să aducă 1 ovoare naţionale; Siboşi Nicolae -din Piteşti - obiecte de artă şi traforaj iar Ion
M rinescu din Bascov - „învârtitoare de scaune" 152 •
La 9 .iunie, Comisia interimară aprobă ca fraţii Cristescu să pregătească şi' să
rvească „Ceaiul din ziua de 12· iunie 1929, la Parcul Trivalea pentru 150 de
p r oane„. cu preţul de lei 200 două sute de persoană" 153 •
Cheltuielile făcute de Primăria Piteşti , cu ocazia Expoziţiei Agricole şi a
•o ns trucţiei Pavilionului Bufet din Parcul Trivalea s-au ridicat la suma de lei I 10000

pri marului

t1u l ţumim,

I •11' 4·
Cu ocazia morţii lui Mihail Manoilescu, domnişoara Elisa Chiţescu a iniţiat
!carea îfi Trivale, a bustului fostului prefect de Argeş, care a iniţiat construirea
I' reului Trivalea.
·
În acest scop, consilierii comunali propun , în anul 1930, să se aşeze la
.' seaua „Trivalea" tabla cu inscripţia „ Parcul Mihail Manoilescu" şi lansarea unei
11 ·t de subscripţie şi, cu ajutorul primăriei, a se aşeza în Parcul Trivale un bust al
t functului Mihail Manoilescu, iniţiatorul şi acel ce l-a creat'" 55 •
O foaie volantă făcea următorul apel către piteşteni:
„Qnor cetăţeni!
Podoaba care face mândria oraşului Piteşti este Parcul „ Trivalea ".
Crearea acestui parc se datoreşte decedatului Mişu Manolescu, prefectul
udefului Argeş, pe acele vremuri. Gustul artistic ce s-a desfăşurat acolo ne arată pe
omul iubitor de frumos şi fapte llfudabile„. • · În scopul acesta, un grup de domni şi doamne din cei care l-au cunoscut... se
vor constitui în Comitet, spre a aduce la îndeplinire scopul ce urmăresc:
A aşeza în Parcul Trivalea bustul lui Mişu Manolescu„.
Persoanele care doresc a se înscrie în Comitet sunt rugate a se adresa d-rei
Elisa Chiţescu str. Brătianu nr. 32 Piteşti" 156 •
Pentru stabilirea locului de amplasare, s-a sugerat că „Un loc potrivit ar fi şi
locul unde a fost amplasat monumentul lui I. C. Brătianu sau în rondul de flori care ar
. t „. "1~7 .
putea fi1 amenaJa
1

'" Ibidem, f. 36.
1
" fbidem, f. 44-54.
III lbidem, f. 61.
11
' Ibidem, f. 78.
lll lbidem, dos . nr, 21/1930-1934, f. I.
"" fbide m, f. 3.
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lbidem, f. 20.
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La 30 ianuarie 1932, Comitetul Fondul Manolescu solicita să se admită
acestui monument în,Parcul Trivalea, pe locul unde astăzi se află un havuz ce
nu funcţionează, la intrarea către Pavilion (staţia birjelor)". La 30 ianuarie, Comisia
158
Interimară este de acord cu această sugestie .
Pentru ridicarea monumentului Manoilescu, Prefectura Argeş a strâns suma de
50000 de lei 159 . Şi Inspectoratul Regional Adminjstrativ Bucureşti aprobă deschiderea
unui credit de 5000 de lei pentru „a servi ca ajutor pentru ridicarea monumentului
160
defunctului M. Manolescu, fost prefect de A.rgeş" •
Elisa Chiţescu invită primarul oraşului Piteşti, la inaugurarea bustului celui ce
a creat Parcul Triv,alea:
„Monumentul M. Manolescu, fiind aşezat în Parcul Trivale, Vă rugăm să
binevoiţi a ne onora cu prezenţa Domniei Voastre şi a întregului personal de sub
conducere să fiţi la solemnitatea dezvelirii monumentului, în ziua de 5 octombrie 1933,
când vom avea şi deosebita cinste a Vi-l încredinţa" 161 • în urma acestei Invitaţii ,
Primăria Piteşti roagă pe comandantul Regimentului Argeş nr. 4 ca Muzica unităţii să
cânte, duminică, 5 noiembrie 1933, la solemnitatea dezvelirii monumentului lui M.
Manoilescu_, ce va avea loc între orele 1O şi I 3,50 162 •
Tot cu ocazia dezvelirii monumentului Manoilescu, Nelu Nicolau se oferă să
163
dea o masă la o sută de persoane, cu 50 de lei tacâmul •
Preşedinta Comitetului, Elisa Chiriţescu, informează pe primarul oraşului că,
din lipsă de fonduri, a rămas neterminată bordura monumentului. Fiind bolnavă şi ne
mai putând strânge fonduri, îl roagă să acorde „suma de 4000 lei, ce mai datorează
italianului Cassarsa, care execută lucrarea" 164 •
Primăria Piteşti a acordat o deosebită atenţie refacerii Barajului Lacului din
Parcul Trivalea. În acest scop, Serviciul Tehnic înaintează primarului un deviz pentru
repararea Barajului, în valoare de 42QOO de lei. Reparându-se de către Primărie şi
curăţindu-se locul, „Lacul poate fi folosit vara pentru bărci, iar iarna pentru patinaj.
O dată făcut acest lac, ar fi de mare folos populaţiei, ca punct de atracţie, iar
pe de altă parte, ar da un aspect mai frumos Parcului TrivaJea şi, în afară de aceasta,
poate aduce şi un venit comunei" 165 • În şedinţa Consiliului Comunal din 16 iulie 1934,
se aprobă executarea lucrării şi deschiderea unui credit suplimentar de 42000 de lei 166 .
Primarul Cof!1el -Zamfirescu şi secretarul ·general G. M. Georgescu semnează o
publicaţie, la 24 iulie, care anunţa darea în antrepriză a- reparării barajului Lacului din
Parcul Trivalea, în sumă de 42000 de lei 167 • Licitaţia a fost c~tigată de Ştefan Casartza
„aşezarea

..

15
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din Piteşti, „cu un . rabat de 3% sub preţul Devizl!lui de lei 42000" 168 • Nae Popescu
oferise un rabat de l,75% iar Ion D. Pantilia un rabat de 1.25% 169 •
La licitaţia ţinută în ziua de 28 noiembrie „pentru darea în antrepriză a săpării
transportului pământului din Canalul Trivalea, s-a obţinut următorul rezultat:
Devizul a fost în sumă de lei 20400.
1. Dl. Ion Pantila se oferă să execute lucrarea cu suma de Iei 25000.
2. Dl. Furnica Ilie idem cu suma de lei 20000.
Qferta cea mai avantajoasă este a d-lui Furnica Ilie", care a primit lucrarea 170 •
Primăria Piteşti, cu sediul în Bulevardul Ferdinand, încheie un contract cu
Inginerul Aurel Dolga din Piteşti, str. Cuza Vodă nr. 26, pentru „repararea; Barajului
Lacului din Parcul Trivalea, cu un rabat de !ei 2% sub preţul devizului de lei 15150 ...
171
dică lei 14847" •
La propunerea Serviciului Tehnic al Primăriei Piteşti de a declara Pădurea
rrivalea monument al naturii, „Ministerul Agriculturii şi Domeniilor Comisiunea
Monumentelor Naturii", prin adresa nr, 236/28 noiembrie 1939, comunică:
„Domnule primar,
La adresa Dv. Nr. 5801/1939, pri"'.itoare la declararea Pădurii Trivalea ca
monument al naturii,
Comisiunea Monumentelor Naturii, în şedinţa sa din 2s· X a.c., găseşte că nu
I oate da curs cererii Dv., întrucât pădurea respectivă nu îndeplineşte criteriile cerute de
un monument al naturii.
Pentru atingerea ţintei urmărite de Dv., credem că este indicat a vă adresa
I ire cţiei Silvice din Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, pentru eventuala declarare a
i ca pădure de protecţie" 172 • În urma acestei adrese, Primăria J;>iteşti solicită Direcţiei
Silvice, la 20 decembrie ,l 939, să dispună „împlinirea formelor necesare, pentru a se
I clara Pădurea Trivalea, ca pădure de protecţie, având în vedere că această pădure are
1 suprafaţă de circa 500 de ha. (494 ha.), se găseşte în imediata apropiere a oraşului
1 1 iteşti, o parte din ea fiind astăzi utilizată de comună, ca un loc de agrement, sub
denumirea Parcul Trivalea.
Or1tşul Piteşti, neavând nici o altă pădure în jurul său, Trivalea, prin apropierea '
de oraş, frumuseţea ei naturală, căile de comunicaţie, comode şi modernizate, poziţia
I configuraţia terenului, cum şi esenţa variată a arborilor, atrage atenţia vizitatorilor
trăini şi a cetăţenilor oraşului ca loc de odihnă, plimbare şi distracţie.
Din aceste motive... propunem declararea acestei păduri ca pădure de
I rotecţie, supunându-se regimului special de protecţie şi pentru a face şi noi diferite
tnbunătăţiri, amenajări etc., în scppul creerii unui parc al oraşului pe por:ţiunea anume
r ·zervată şi cedată comunei, în acest scop.
c altfel, această intervenţie a fost făcută după dorinţa fostului prim ministru rmand
'ă linescu şi credem că şi Dv. Însuşiţi aceste vederi'" 73 .

..
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În prezent,' pe teritoriul Parcului şi Pădurii Trivale, se află tret Instituţii mai
importante: Mănăstirea Trivale, Grădina Zoologică şi Restaurantul „Cornul
Vânătorului". Vom spune, în continuare câteva lucruri despre Mănăstirea Trivalea.
Mănăstirea Trivale, conform ultimelor cercetări, a fost fondată, în anul 1645,
de către Matei Basarab Voievod, pe locul unui lăcaş mai vechi din secolul al XVI-iea,
făcut din lemn. Construită tot diil lemn, pe locul celei anterioare, Matei Basarab o
ridică la rangul de mănăstire şi o înzestrează cu primele moşii : Groşi şi Samara 174 •
Ruinându~se după moartea lui Matei Basarab, pe la 1672, Mitropolitul
Varlaam a refăcut-o, tot din lemn. Între anii 1697 şi 1698, Varlaam' o reface din zid, în
forma actuală, punându-i -şi pisania care se păstrează şi astăzi, fiind aşezată la intrare,
după recenta restaurare, o vreme fiind aşezată în pronaosul bisericii. În anul 1702,
Varlaam a închinat-o ca metoh al Coziei, împreună cu numeroasele bunuri pe care le
dobândise, în primul rând prin grija sa. Din 1718 1 a trecut sub ascultarea Cotmenii ş i,
apoi, a Fedelsciorilor, pentru ca din 1733, cu unele întreruperi să revină ca metoh al
Coziei 175 •
Până la anul 1702, Mănăstirea a primit numeroase danii de la Varlaam şi de la
diverşi particulari şi a şi cumpărat: pământuri, vii, mori şi alte bunuri, folosite, în
primul rând la construirea ei, care a durat destul de mult, de vreme ce la 1730 nu se
reuşise tencuirea ei. Diverşi vecini produceau pagube averii Mănăstirii, ceea ce o
detennina să aibă diferite judecăţi .
După închinare, mănăstirile la care a fost închinată i-au folosit veniturile, dar
n-au îngrijit-o, ajungând în 1732, în ruină, având acoperişul spart şi multe alte
stricăciuni. După anul 1800, Trivalea şi-a pierdut şi rangul de schit, devenind o simplă
biserică de mir. Cu puţinele venituri rămase, a fost refăcută, în anul 1856, în fonna
actuală, reluându-şi rangul de mănăstire, având însă· mult mai puţine bunuri 176 •
Nu s-au păstrat ştiri din timpul lui Matei Basarab şi a lui Varlaam de felul cum
arăta Mănăstirea. La anul 1850, în afara bisericii, mai exista: clopotniţa, casa
egumenului, o casă care cuprindea chiliile şi o magazie cu grajd pentru animâl~.
Mănăstirea Trivalea a fost condusă de un egumen, având rang de ieromonah.
N-a avut o comunitate mare de călugări, unii ·dintre ei rezidând pe la metoaşele
mănăstirii. Unul din egumenii illbitori de -cultură, numit Ioan de la B istriţa era cunoscut
ca un bun copist de manuscrise. Alţi diriguitori ai Mănăstirii cunoscuţi sunt": Herta,
Ştefan egumen al Trivalii, călugărul Sofronie- ispravnic al Mănăstirii, egumenul Ioasaf
sau Iosif, egumenul Teofan, egumenul Pahomie, egumenul Iosif şi ieromonahul Danii! ,
în secolul al XIX-lea şi : Vasile egumenul Coziei care a fost şi egumen la Trivale, în
anul 1702, egumenul Iosif - 1703~ 1704, egumenul DăniH ,- 1708 egumenul Ştefan între
1709 şi 1712 şi egumenul Isaia între 1712 şi 1714. De la 1714 la 1719, nu este cunoscut
nici un egumen, iar între 1729 şi 1730, egumenul de la Cotmeana a îndeplinit şi funcţia
de egumen la Trivalea, iar după această dată egilmenul Ioanichie de la Fedeleciori a
păstorit şi Trivalea. Din septembrie 1731, a ajuns egumen Ioasaf Grecul care a reparat
Mănăstirea, care a condus-o până spre anul 1739. Cozia devine purtătoarea de grijă a
Trivalei până la 1746, când este atestat egumenul Metodie. Din 1750, e cunoscut
174

Mihail M. Andreescu, Istoricul Mănăstirii Trivale, Bucureşt i, 2001 , p. 100 şi 25 .

"'Ibidem, p. 100.
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I umenul Rafail, care era şi stareţ la Cozia. Mai e cuno~ut, abia la 1773 egumenul
1ilv!Ueanu, care conduce Mănăstirea până la 1777, urmat de egumenul Anania (17771 /79). La 1789, mai este cunoscut.egumenul Grigorie. Între 1800 şi 1827, egumen la
177
I rlvalea a fost Partenie Nica Buligeanu •
Donaţiile

încep cu daniile ctitorilor. Funia

li ruite de Matei Basarab, la .18 martie 1645, precum

Mănească şi

-o

ocină

în Samara,

şi o danie a mitropolitului Ştefan

1111 mai apar în documentele ulterioare. Între 1672 şi 1702, Mitropolitul Varlaam a
I ut 31 de tranzacţii în favoarea mănăstirii, dăruind: moşii, case, vii şi ţigani, în
178
111 leţele : Argeş, Olt şi Teleorman •

Daniile particularilor încep, la 15 februarie 1652 şi 18 februarie 1653, când
ft lcnii din Groşi dau Mitropolitului Ştefan o vie, pe care acesta, probabil, că a dăruit-o
M năstiri i. La 1 iunie 1673 , Stanciul logoflitul din Budişteni închină Mitropolitului
Vtrlaam toată moşia lui din Budişten i şi Dobroeşti . Daniile continuă până la I 2 mai
I 8, când Manole cupeţul din Piteşti dăruieşte Mănăstirii „un ciric de delniţă din
I l lui Piteştilor din hotaru orăşenesc" 1 79 .
A. verea Mănăstirii s-a mai constituit din vânzări-cumpărări, schimburi, dispute
j11dccătoreşti şi chiar danii silite 180 •
Mănăstirea a tăpânit următoarele sate şi moşii : Bădeşti-Argeş, Băduleasa-Olt,

li

rbăteşti

şi

Băseni-Teleorrnan,

Brătiani-Vlaşca,

Budeasa-Argeş,

Budişteni-

1 lcorman, moşia Căcăşani-Olt, Căzăneşti pe Cungre şi Coţofeni-Olt, Dobroeşti-Ilfov ,

11

şti şi Groşi-Argeş, Grozeşti-Teleorman, Izvorani-Muşcel Pădureţi, Lip ia-Argeş,

M ldăreşti-Teleorman,
I

Miceşti-Muşcel Pădurefi, Netoţi-Teleorman, moşiile

răzile-Vlaşca, Orlăndeşti-Vâlcea, Păiuşeşti-Argeş, moşie

lt, Runcul-Gorj, Rusciori-Teiş judeţul V~lcea, satul şi
i IL, Stănislăveşţi-Teleonnan, Şerbăneşti-Vlaşca, Valea

în

Obislava şi

Piteşti-Argeş, Rădeşti-

moşia Samara-Argeş,

Spineni-

Ştefruleştilor-Muşcel Pădureţi,

ia Uiasca-Vlaşca, Ulieşti-Olt, moşia Unghiul Banului-Argeş, Vrăneşti-Muşcel
I' 1dgoria şi Zăvoiul-Argeş 181 .
Mănăstirea Trivale a avut mai multe vii în Sădeşti şi Groşi , o vie Ia Huma şi
Ito la Săpata, mai multe vii la Piteşti - toate în j udeţul Argeş; vii la: Izvorani,
t filneşti şi Vrăneşti - judeţul Muşcel Pădureţi şi altele la Valea Popii - judeţul

111

I mboviţa 182 .

•

.

.

Mănăstirea

Trivalea mai dispunea de mori şi vaduri de moară la: Budeasa,
lludeşti şi Samara- judeţul Argeş şi vaduri de moară în Obislava- judeţul Vlaşca 183 •
Mai dispunea de livezi, la: Groşi-Argeş, Stănislăveşti- Telerorman şi
1 fiineşti- Muşcel Pădureţi, precum şi livadă cu grădină de pomi- la Samara-Argeş şi
1 84
1111 loc de casă cu pomi-la Vrăneşti-Muşce1 •
Case şi locuri de case stăpânea la Huma-Argeş, încă de la anul 1686, iar în
Ieşti, de la 5 mai 1694 18s.
'" Ibidem, p. 29-30.
Ibidem, p. 40-43 .
1'• tbldem, p. 43-47.
11
• Ibidem, p. 48-54.
lll Ibidem, p. 55-70.
111
Ibidem, f. 70-71 .
11 1
Ibidem, f. 71 -73 .
111
Ibidem, f. 74.
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În prezent,' pe teritoriu~ Parcului şi Pădurii Trivale, se află trei Instituţii mai
importante: Mănăstirea Trivale, Grădina Zoologică şi Restaurantul „Cornul
Vânătorului". Vom spune, în continuare câteva lucruri despre Mănăstirea Trivalea.
Mănăstirea Trivale, confonn ultimelor cercetări , a fost fondată, în anuJ 164 5,
de către Matei Basarab Voievod, pe locul unui lăcaş mai vechi din secolul al XVI-iea,
făcut din lemn. Construită tot din 'lemn, pe locul celei anterioare, Matei Basarab o
rid ică la rangul de mănăstire şi o înzestrează cu primele moşii: Groşi şi Sarnara 174 .
Ruinândll-'se după moartea lui Matei · Basarab, pe ţa 1672, Mitropolitul
Varlaam a refăcut-o, tot din lemn. Între anii 1697 şi 1698~ Varlaam' o reface din zid, în
forma actuală, punându-i şi pisania care se păstrează şi astăzi, fiind aşezată la intrare,
după recenta restaurare, o vreme fiind aşezată în pronaosul bisericii. Îh anul 1702,
Varlaam a închinat-o ca metoh al Coziei, împreună cu numeroasele bunuri pe care le
dobândise, în primul rând"prin grija sa. Din 17181 a trecut sub ascultarea Cotmenii şi,
apoi, a Fedelsciorilor, pentru ca din 1733, cu unele întreruperi să revină ca metoh al
175
Coziei •.
Până la anul 1702, Mănăstirea a primit numeroase danii de la Varlaam şi de la
diverşi particulari şi a şi cumpărat: pământuri, vii, mori şi alte bunuri, folosite, în
primul rând la construirea ei, care a durat destul de mult, de vreme "ce la 1730 nu se
reuşise tencuirea ei. Diverşi vecini produceau pagube averii Mănăstirii, ceea ce o
determina să "âibă diferite judecăţi .
După închinare, mănăstirile la care a fost închinată i-au folosit veniturile, dar
n-au îngrijit-o, ajungând în 1732, în ruină, având acoperişul spart şi multe alte
stricăciuni. După anul 1800, Trivalea şi-a pierdut şi rangul de schit, devenind o simplă
biserică de mir. Cu puţinele venituri rămase, a fost refăcută, în anul 1856, în forma
176
actuală, reluându-şi rangul de mănăstire, având însă· mult mai puţine bunuri .
Nu s-au păstrat ştiri din tim'pul lui Matei Basarab şi a lui Varlaam de felul cÎ.lm
arăta Mănăstirea. La anul 1850, în afara bisericii, mai exista: clopotniţa, casa
egumenului, o casă care cuprindea chiliile şi o magazie cu graj d pentru animâle.
Mănăstirea Trivalea a fost condusă de un egumen, având rang de ieromonah.
N-a avut o comunitate mare de călugări, unii ·dintre ei rezidând pe la metoaşele
mănăstirii. Unul din egumenii iubitori de cultură, numit Ioan de la Bistri1a era cunoscut
ca un bun- copist de manuscrise. Alţi diriguitori ai Mănăstirii cunoscuţi suni: Herta,
Ştefan egumen al Trivalii,- călugărul Sofronie- ispravnic al Mănăstirii, egumenul loasaf
sau Iosif, egumenul Teofan, egumenul Pahomie, egumenul Iosif şi ieromonahul Danii!,
în secolul al XIX-iea şi : Vasile egumenul Coziei care a fost şi egumen la Trivale, în
anul 1702, egumenul Iosif - 1703-1704, egumenul Danii\·- 1708 egumenul Ştefan între
1709 şi 1712 şi egumenul Isaia între 1712 şi 1714. De la 1714 la 1719, nu este cunoscut
nici un egumen, iar între 1729 şi 1730, egumenul de Ia Cotmeana a îndeplinit şi funcţi a
de egumen la Trivalea, iar după această dată egilmenul loanichie de la Fedeleciori a
păstorit şi Trivalea. Din septembrie 1731, a ajuns egumen loasaf Grecul care a reparat
Mănăstirea, care a condus-o până spre anul 1739. Cozia devine purtătoarea de grijă a
Trivalei până la 1746, când este atestat egumenul Metodie. Din 1750, e cunoscut
174 Mihail M. Andreescu, Istoricul Mănăstirii Triva/e, Bucureşti, 2001 , p. 100 şi 25.
m Ib idem, p. 100.
m. Ibidem, p. I 00-1 OI.
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egumenul Rafail, care era şi stareţ la Cozia. Mai e cuno~ut, abia la 1773 egumenul
Trivăleanu, care conduce Mănăstirea până la l 777, urmat de egumenul Anania ( 1777 1779). La 1789, mai este cunoscut egumenul Grigorie. între 1800 şi 1827, egumen la
Trivalea a fost Partenie Nica Buligeanu 177 .Donaţiile încep cu daniile ctitorilor. Funia Mănească şi o ocină în Samara,
dăruite de Matei Basarab, la 18 martie 1645, precum şi o danie a mitropolitului Ştefan
nu mai apar în documentele ulterioare. Între 1672 şi 1702, Mitropolitul Varlaam a
făcut 31 de tranzacţii în favoarea mănăstirii, dăruind: moşii, case, vii şi ţigani, în
178
judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman •
Daniile particularilor încep, la 15 februarie 1652 şi 18 februarie 1653, când
sătenii din Groşi dau Mitropolitului Ştefan o vie, pe care acesta, probabil, că a dăruit-o
Mănăstirii. La I iunie 1673, Stanciu! logofătul din Budişteni închină Mitropolitului
Varlaam toată moşia lui din Budişteni şi Dobroeşti. Daniile continuă până la 12 mai
1698, când Manole cupeţul din Piteşti dăruieşte Mănăstirii „un ciric de delniţă din
Dealul Piteştilor din hotaru orăşenesc" 179 •
Averea Mănăstirii s-a mai constituit din vânzări-cumpărări, schimburi, dispute
judecătoreşti şi chiar danii silite 180 •
Mănăstirea a tăpânit următoarele sate şi moşii : Bădeşti-Argeş, Băduleasa-Olt,
Bărbăteşti

Teleorman,

şi

Băseni-Teleorman,

Brătiani-Vlaşca,

moşia Căcăşani-Olt, Căzăneşti

pe Cungre

Budeasa-Argeş,

Budişteni

şi Coţofeni-Olt, Dobroeşti - Ilfov ,

Fleşti şi Groşi-Argeş, Grozeşti-Teleorman, Izvorani-Muşcel Pădureţi, Lipia-Argeş,

Măldăreşti-Teleorman, Miceşti-Muşcel Pădurefi, Netoţi-Teleorman, moşiile
Ogrăzile-Vlaşca, Orlăndeşti-Vâlcea, Păiuşeşti-Argeş, moşie

în

Obislava şi

Piteşti-Argeş, Rădeşti

Olt, Runcul-Gorj, Rusciori-Teiş judeţul V~lcea, satul şi moşia Samara-Argeş, SpineniOlt, Stănislăveşti-Teleorman, Şerbăneşti-Vlaşca, Valea Ştefăneştilor-Muşcel Pădureţi,
moşia Uiasca-Vlaşca, Ulieşti-Olt, moşia Unghiul Banului-Argeş, Vrăneşti-Muşcel
Podgoria şi Zăvoiul-Argeşm.
Mănăstirea Trivale a avut mai multe vii în Bădeşti şi Groşi, o vie la Huma şi
alta la Săpata, mai multe vii la Piteşti - toate în judeţul Argeş; vii la: Izvorani,
Ştefăneşti şi Vrăneşti - judeţul Muşcd Pădureţi şi altele la Valea Popii - judeţul
Dâmboviţa 182 .

.

.

Mănăstirea

Trivalea mai dispunea de mori şi vaduri de moară la: Budeasa,
Budeşti şi Samara - judeţul Argeş şi vaduri de moară în Obislava - judeţul Vlaşca 183 .
Mai dispunea de livezi, la: Groşi-Argeş, Stănislăveşti- Telerorman şi
Ştefăneşti- Muşcel Pădureţi, precum şi livadă cu grădină de pomi- la 'Samara-Argeş şi
un loc de casă cu pomi-la Vrăneşti-Muşcel 184 •
Case şi locuri de case stăpânea la Huma-Argeş, încă de la anul 1686, iar în
Oiteşti, de la 5 mai 1694 l8S.
177

Ibidem, p. 29-30.
m Ibidem, p. 40-43 .
179
Ibidem, p. 43-47.
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Ibidem. p. 48-54.
•K l Ibidem, p. 55-70.
m Ibidem, f. 70-71.
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Mănăstirea mai deţinea un heleşteu la Samara, stupi la StănislăveştiTeleor:man şi un număr necunoscut de vite 186 •
,
Metocuriele Mănăstirii Trivalea au fost: Schitul Gurguidudeţul Muşcel
Pădureţi, ·situat în Valea Mare în hotarul Izvoranilor, pe loct1l,.Gurguilu, închinat, la 5
septembrie· 16871 Biserica din Piteşti, ctitorită de Popa Isar, în Gura Văii Stănceştilor,
aproape de Mănăstire. Martin Ungurul din Piteşti, fratele ctitorului a închinat-o
Mănăstirii Trivalea, la 20 ianuarie 1698. Este vorba de actuala Biserică Sf. Ioan;
Schitul. Rusciori-judeţul Vâlcea, închinat, la 5 august 1689, î_nainte de a fi terminat;
Mănăstirea Seaca-Muşăteşti - judeţul Muşcel Pădureţi, construită la stărşitul secolului
al XVI-iea, care fusese închinată Mănăstirii Cozia, _este trecută de Varlaam, într-o
vreme sub ascultarea Mănăstirii Trivalea; Schitul Stănislăveşti - Teleorma, închinat, la
3 aprilie 1692 187 • ,
În perioada 1677 - 1702, Mănăstirea Trivalea a avut în grijă şase metoace
•
situate în patru judeţe„ între care şi o mănăstire 188 •
Mănăstirea Trivalea este cea mai veche instituţie situată în Parcul Trivalea,
care a contribuit şi contribuie • încă la •sporirea prestigiului Parcului Trivalea, mulţi
dintre vizitatorii săi trecându-i pragul, pentru reculegere şi rugăciune.

.1

·"

THE TRIV ALEA FOREST PARK
Abstract

The author presents the genesis and the development of Trivalea Forest Park
relying on many inedited documents belonging to Argeş Direction of the N ational
Archives, in the fund of the Townhouse of Piteşti. There are pointed out the efforts of
the Townhouse of Piteşti and the support of.the deputies and the senators of Argeş andthe Ministry of Property Do1Ţ1ain. There are presented the rare species of plants and the ,
nursery where them where brought from and the.taxes that were paici
. In the Tri valea Forest Park was placed also a bust of the great politician I. C.
Brătianu whose fate .is not known anymore. In _the Trivalea Forest Park, with the
contribution of-the Townhouse, the music ofthe 4th Regiment Argeş was played once a
week. In the spring of 1929, the Trivalea Forest Park festively received the participants
of the 16th Agrarian Internatio;'lal Copgress, which took place in Bucharest, with
·
participants from all the continents.
t

m Ibidem, f. 75 .
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m Ibidem, f. 83-89.
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