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CJ\ROL I
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa Naţională
Rege al României

La toţi de faţă şi viitori, sănătate.

1\supra raportului Ministrului Nostru Se
cretar de Stat la Departamentul Instruc
ţiunii şi Cultelor, No. 43.1 96, din 21 De
cembrie 1 9 1 3.
Văzând şi art. 5 din legea pentru con
servarea şi restaurarea monumentelor isto
rice ;
Am decretat şi decretăm :
Art. !.

-

D - 1 Vasile Pârvan , profesor uni-

versitar, se n umeşte în Comisiunea pentru
conservarea şi restaurarea monumentelor
istorice.
Ari. II. - Ministrul Nostru Secretar de
Stat la Departamentul Instrucţiunei şi Cul
telor este însărcinat cu aducerea la îndepli
nire a dispoziţiu nilor prezentului Decret.
Dat in Bucureşti la 21 Decembrie 1 9 1 3.
(ss) Cl\ROL.
M inistrul lnstructiunei şi Cultelor,

(ss.) C. G DISSESCU.
No. 7053.

Monitorul Oficial No.

2a7

din

2�

Ianuarie

(5

Februarie) 19H.

N O I M O N U M E NT E IS T O R I C E
In timpul din urmă Comisiunea a înscris
în inventarul general al monumentelor isto
rice biserica lui Ştefan cel Mare din Răs
boeni (Neamţu) şi resturile de zidării ale
Băniei din Craiova. Decretele regale pentru
aceste noi clasări sunt următoarele :
1.

Sire,

1\vând în vedere avizul (omisiunii monu
mentelor istorice, consemnat în procesul
verbal al şedinţei dela 25 Octombre a. c.,
prin care opinează în sensul declarării ca
monument istoric a resturilor de clădire a
fostei Bănii din Craiova, situate pe proprie
tatea d-lui Constantin Ciocâlteu din strada
H u rezii, în oraşul Craiova, pentru importanţa
lor istorică, - am onoare a ruga respectuos
pe Majestatea Voastră să b inevoiască a
semna alăturatul decret, prin care, resturile
clădirii Băniei din Craiova, situate pe pro
prietatea d-lui Constantin Ciocâlteu, din str.
Hurezii, în oraşul Craiova, să se declare ca mo
nument istoric, înscriindu-se în inventarul ge
neral al monumentelor istorice din România.
Sunt, cu cel mai profund respect,
Si re,
al Majestătei Voastre,
prea plecat ş i prea supus servitor,
Ministrul
Cultelor şi lnstructiunei,

(ss.) C. G. DISSESCU.
Preşedintele C�misi!'nii monumentelor
1stonce,

(ss.) ION Kl\LINDERU.
38.602!25 1Xli J9 : 3.

CJ\ROL I
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa Naţională
Rege al României

La toţi de faţă şi viitori, sănătate.

1\supra Raportului Ministrului Nostru Se
cretar de Stat la D epartamentul C ultelor şi
Instrucţiu nei cu No. 38602/9 1 3.
Văzând avizul Comisiunii monumentelor
istorice dela 25 Octombre a. c.
Potrivit art. 2 şi 3 din legea pentru con
servarea şi restaurarea monumentelor istorice:
Am decretat şi decretăm :
Se declară monument istoric res
A rt. !.
turile de clădire ale fostei Bănii din Craiova,
situate pe propietatea d-lui Constantin Cio
câlteu din strada Hurezii, în oraşul Craiova,
şi se va înscrie în inventarul general al mo
numentelor istorice din România.
Art. II.
Ministrul Nostru Secretar de
Stat la Departamentul C ultelor şi Istrucţiu
nei este însărcinat cu aducerea la îndepli
nire a dispoziţiunilor prezentului D ecret.
-

-

Dat in Bucureşti la 27 Noembrie 1913.
(ss.) Cl\ROL.
Ministrul Cultelor şi lnstructiunei,

(ss ) C G. DISSESCU.
No. 651 1 .
Monitorul Oficial No.

Sire,
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Il.

1\vând în vedere avizul Comisiunii monu
mentelor istorice consemnat în procesul-ver-
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bal al şedinţii din 18 Octombre 1 9 1 3, prin
care opinează în sensul declarării ca mo
n ument istoric a bisericii din Răsboieni, ju
deţul Neamţu, pentru importanţa sa istorică,
am onoare a ruga respectuos pe Majestatea
Voastră să binevoiască a semna alăturatul
Decret, prin care biserica din Războieni,
j u deţul Neamţu, se declară monument isto
ric, înscriindu-se în inventarul general al
monumentelor istorice din România.
Sunt cu cel m a i profund respect,
Sire,
al M.ajestăţei Voastre
prea plecat şi prea supus servitor,
Ministrul
Cultelor şi Instrucţiunei,

(ss.) C. G. DISSESCU.
Preşedintele Comisiunii monumentelor
istorice,

(ss ) ION Kl\LINDERU.
No. 38601 {1 9/XI/1913

cretar de Stat la Departamentul Cultelor şi
lnstrucţiunei cu No. 38601 /9 1 3 ;
Având avizul (omisiunii monumentelor
istorice dela 1 8 Octombre a. c.
Potrivit art. 2 şi 3 din legea pentru con
servarea şi restaurarea monumentelor is
torice :
Am decretat şi decretăm :
Se declară monument istoric
Art. !.
biserica din Războeni, j u deţul Neamţu , şi
se v<: inscrie în inventarul general al mo
n umentelor istorice din România.
Art. II.
Ministrul Nostru Secretar de
Stat la D epartamentul C u ltelor şi Instruc
ţiunei este însărcinat cu aducerea la în
deplinire a dispoziţiunilor prezentul u i De
cret.
-

-

Dat in Bucureşti la 27 Noembrie 1913.

CA.ROL I

(ss ) CJ\ROL

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa Naţională
Rege al României

La toţi de faţă şi viitori, sănătate.

Asupra Raportului Ministrului Nostru Se-

Ministrul Cultelor ş i lnstrucţiunei,

(ss.) C. G. DISSESCU.
No 6509.

Monitorul Oficial No

202

din

101�;;

Decembre

lUi�-

ŞEDINŢELE COMISIUNII IN TRIMESTRUL OCTOMVRIE-D ECEMVRIE 1 9 1 3

XV. Şedinţa dela 4 Octombre

Preşedinte : d-1 C. G. Dissescu, ministru
al cultelor şi Instrucţiu nei.
Membrii prezenţi : P. S. Episcop al D u
nării de Jos, d-nii l. Kalinderu, dr. C. 1. Is
trati, D . Onciul, E. A.. Pangrati, Gl). Balş şi
G l). Murnu.
Secretar : R. Caracaş.
D. ministru D issescu , declară că toate si
linţele sale de a obţine creditul obişnuit
pentru Comisiune, au rămas infructuoase
până acum. Va face însă noi demersuri spre
a-1 obţine ;
S'a l uat cunoştinţă de proectul de instrucţii
elaborat de către d. l. Kalinderu, pentru d-nii
membri corespondenţi, şi s'a l)otărât a se
trimete fiecăruia câte u n exemplar ;
S'a decis ca numele membrilor corespon
denţi să fie publicate în Monitorul Oficial
şi să se facă cunoscut aceste numiri şi auto
rităţilor din localitate, prefecturei şi primăriei.
S'a l uat cunoştinţă de răspunsurile d-lor

membri corespondenţi Coriolan (Constanta)
şi Bărcăcilă (T.-Severin).
S'a propus şi admis a se numi ca membru
corespondent d. O. Tafrali, prof. universitar,
pentru Iaşi.
S'a adus la cunoştinţa Comisiunii că s'a
înaintat de către d-1 colonel A.l. Băjescu de
la Balcic un raport şi un plan asupra săpă
turilor făcute de armată în Dobrogea nouă
şi două vase mari găsite la Dişi-Budac.
S'a luat cunoştinţă de corespondenţa u r
mată între I. P. S. S. Mitropolitul Moldovei
şi Comisiune, privitor la reparaţiunile dela
Cetăţuia .
S'a decis a se mulţumi Soc. Bollandiştilor
pentru cele 7 volume, din colecţia publica
ţiei lor, trimise (omisiunii.
S'a aprobat trimiterea B uletinului d-lu i
Maria Roques, prof. la Sorbona ; Seminaru
lui de l imba română din Viena ; Societăţilor
România Jună (Viena) şi P . Maior (Buda
Pesta).
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