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Dor,inta de înno:re si înfrumuset·a·re a- locu'.ui unde tră
iesc şi m~ncesc i~a însoţÎt pe român'i dintotdeauna. Mărturie
s~au urme~e mater:a!e şi spirituale scoase la iveală de-a lungul
vremii. O asemenea mărturie o constituie „Planul oraşului Ter~u-Jiului e:aborat după situ·aţiunea stradelor din anul 1877",
document cartografic de o importanţă deosebită în activita,tea
edi'i'ar-gospodărească a Tîrgu-Jiului în a doua iumătate a secolului al XIX-!ea.
Desfăcut, pionul a·re o lungime de 2;86 m şi o lăţime de
1,75 m, p·e care sînt trecute străzile şi proprie tarii Tîrgu-Jiului
de atunci. Rulat în tocul de· lemn îmbrăcat în piele, are înăl
frrea de 2 m şi circumferinţa de 34 cm. Pe toc -apare stema
ţăr;i !ucroM îri bronz g·alben, ia·r dedesubt scris cu litere ma·ri
- Planu! oraşului Tergu-Jiului din anul 1877. (Stema României
alcătuită conforll'l legii adoptate la 8 mortie 1872 ~i promulgată !a 11 martie 1872. P:anşa 71, fig. l din „Ştiinţa şi arta
heraldică în România" de Dan Cernovodeanu, Ed. şt:inţifică ~i
encidopedică Bucureşti 1977). Pe toc se găsesc imp·rima:e 4
rTnduri cu mot-ive floral-e lucrait-e în bronz galben.
Tirgu-Jiul, oraŞ aşezat în depresi-unea subcarpa,tică, căreia
i-a împrumutat nume'.e, capitală liniştită a Goriului, de-·a lu.ngul istoriei a constituit te·atrnl mai multor evenimen~e istorice.
Prima menţionare a ţinutului apare în 1406 sub numele de
„Jiu:", într-o poruncă dată Mănăstirii Tismana de către Mircea
cel Bătrîn (şi juban Br·at să~i fie hotarnic, pent·ru că a fos' şi
pcela iudeţ al Jiului„.).
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Tot în sec. al XV-iea, localitatea apa·re pentru primo dotă
în documente cu ca!it·atea de tîrg, în a•nu! 1426. în timpul domnitorului Dan o: II-iea (1420-1431 }.
La începutu! seco!u!u·i al XIX-iea, or·aşul Tîrgu-Jiu înfăţişa
o a•glomerare de 342 case, puţ:ne din zid şi acoperite cu şin
drilă, cu uliţe nealiniate, nepavate, dind impresia unui adevă
rat sat.
Alinierea străzilor or·aşului începe abi·a pe la 1834, cînd
magistratul o-roşului dă ordin medelnicerului Gligorie Bâlteanu
să ia măsuri în a.cest sens. Sînt tăiate multe wrţi, gmduri îndreptate, uliţe alini.ate.
La 1877 se face o situatie a străzilor or.asului trecîndu-se
!o rea:izarea unui p!an de sistematizare o lui; "Pl·a·nu·I ornşu
l·ui Tergu-Jiu·lu-i e'.aborat după situaţiunea strade:or din anu:
1877".
După planul sus menţionat, între·a·ga populaţie a oraşului
era concentrată pe parte·a stingă a rîului Jiu.
De-a lungul Jiului se întindea 11 Zăvoiul Jiului" în care era
amenajată „Grădina publică" şi unde în adînwri13 nestrăbă
tute încă de cără-ri pentru plimba·re, umblau nestingheriţi cerbi
si ciute.
·
Dint:r-o poziţie centrală „piaţă" a oraşului, în jurul Bisericii Domne~ti, se r-amificau spre no·rd, est, sud şi vest străzile
p·rincipa.:e, asigurîndu-se legături:e cu judeţele vecine.
Strada· care străbă-tie·a in .:u-ng orajul Tîrgu-Jiu, aproape
paralelă cu apa Jiului, se numea· „VOCIA JIULUI" şi se continua spre sud cu „STRADA CRAIOVEI" asigurîndu-se legătu
ra cu judeţul de la sud. Aceeaşi stradă şi azi străbătind oraşul din „Piaţa Victoriei" sub numele de Strada Victoria asigură
legătura cu judeţul Dolj.
Strada Vecia Jiului er.a intersecta.tă de 11STRADA CENTRALA" - Unirea de azi, spre es·t făcînd legătura cu Vîlcea, ·ar
spre vest trednd prin sudul Grădinii publice asigura :egă-tura
cu partea de d:ncolo de Jiu şi de aci cu Severinul.
Din Strada Centrală, intre rîul Jiu şi Strada Vecia Jiului,
se ramifica spre sud „ULIŢA MORILOR" - acum Strada 14 Octombrie, nume dat de la şiragul de mori pe ·apă ce se găseau
de-a lungul albiei Jiului.
Spre sud-est de strada Voci.a Jiului, fără a avea legătură
cu ea· s·au cu Strada Centrală, se întindea „ULITA CRUCE! DE
PIATRA" actu·a:a Stradă 23 August.
·
De la Biserica Domnească, spre est perpendicu:ară pe Strada Vocia Jiului, pornea „STRADA CATEDRALA - SOSSEA
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VELCI" fiind asigura,tă o a doua. leg·ătură cu judeţul Vîlcea.
La începutul sec. XX, o găsim menţionată sub numele de S~r~
da Drumul Postei, continuîndu-se cu Strada Tudor Vlad1m1rescu - nume dat în memoria conducătorului de panduri de
la începutul secolului XIX, Tudor Vladimirescu, nume C·are se
păstrează şi azi.
între cele două străzi, St:rada (a,tedrală şi Strada· Centrală, aproape para!elă cu ele, era „STRADA UNIREI" - devenită mai apoi Str.oda Fraternită-ţii iar acum Str·ada Eroilor.
Legătura între aceste străzi mari era asigurată p6n stră
dute mai mici.
, O primă legătură între Strada Catedmlă şi Str·ada Unirei, paralelă cu Strada Vecia Jiului, se fă·cea prin „STRADA
PENSIONULUI" - Strada Săvoiu de mai tîrziu - Popa Şapcă
de azi.
Ceva mai spre est Strada Unirii se unea cu Strada Catedrală prin „STRADA NEGRUVODA" - General Magheru şi
continuare General Teii.
O primă mare le!'.'.)ă-tură ce un·ea cele patru străzi principale : Strada Centrală, Strada Unirii, St:rada Catedrală şi Strada Putna se făce·a prin „STRADA CUZA VODA" actuala Strada
Griviţa, U'nde se af:ă şi sediul Muzeului Judeţean Gorj.
Din strada Centrală, de la intersecţia cu Strada Cuza Vodă, pornea spre sud „ULIŢA HODINAULUI" - azi Strada 8
Mai.
O a douo le~ătură înt:re Strnda Centrală şi Straie. Velcii
se făcea prin „STRADA SF. APOSTOLI" - 16 Februa·rie.
Legătura cu partea nordică a judeţului şi de aci cu ţinu
turile de peste munţi era asi!'.'.)uraM prin „STRADA MIHAI VODĂ", ce pornea din Strada Catedrală, intersedînd Strnda Putna. Sp.re nord, Strada Mihai Vodă se bifurca· în „Strada MIHAI VODA" propriu-zisă - Strada 11 Iunie şi „STRADA VULCANULUI" - Gulevardul 1 Mai.
D:n Strada Putna, spre nord, de-a lungul Jiului şi aproape
parcile:ă cu Strada Mihai Vodă, se în~indea „STRADA PREVENTIEI" - azi o parte a Bulevardulu: Brâncusi - continu·are
cu Strada Vasi:e Alecsandri. La începutul sec. XX Stmda Prevenji2i apărea sub numele de Sitrada Jiu'.ui.
. Ulterio,r a':J_ fost î,n~ccrnite şi alte p!a·nuri privind sistemat:zarea oraşului Tîr!=]u-J1u. Alexandru Ştefuiescu în Istoria Tîrgu-Jiului" la sfî şit, prezintă un p~an al Tîrgu-Jiul~Î de la. încep_u~ul sec. XX, plan în care se păstrează străzile menţionate
mai sus dar cu oit nume, pkm în core apor noi skăzi cum sînt :
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Strada Belvedere, Strada Eminescu, Strada Egalităjii, Strada
Clementei.
Az(, ca urmare a transformării Tîrgu-Jiului într-un puternic
centru industrial, faţa oraşului de altădată a· fost radical schimbat.ă.

Pe fondul vechiului Tîrgu-Jiu, a.u apărut noile cartiere munGară, T,r·aian, Gr.iviţa, Debarcader,
brăzdate de o mulţime de străzi :argi, frumos a:in·iate.
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