ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A SCAUNULUI ORĂŞTIEI
ÎNTRE 1867-1914

Marius Bârlianu
După cum se ştie, evoluţia (inclusiv apariţia) aşezărilor umane este determinată
de un complex de factori: ocupaţiile locuitorilor, creşterea populaţiei, relaţiile multiple
cu alte zone mai mult sau mai puţin învecinate, mişcările demografice şi, bineînţeles,
condiţiile social-economice şi politice generale dintr-o perioadă istorică sau alta. De
toate acestea vom căuta să ţinem seama şi în u1mărirea procesului istoric de formare şi
dezvoltare a localităţilor din regiunea cercetată: Scaunul Orăştie.
Situată într-o poziţie geografică favorabilă, în cursul de mijloc al Văii Mureşului,
între centre importante pentru sud-vestul Transilvaniei (Deva, Sibiu, Alba-Iulia), Orăştia a
fost, pe rând, cuprinsă în diverse fo1me de organizare administrativă şi politică, în jurul
ei gravitând numeroase sate de pe ambele maluri ale Mureşului, de pe valea Grădiştei şi,
în unele perioade, chiar de mai departe. Te1itoriul oraşului Orăştie a fost cup1ins în
organizarea administrativă şi politică prop1ie a saşilor până la organizarea teritorială
definitivă a statului ungar din anul 1876.
Fo1marea Scaunului săsesc Orăştie este în legătură directă cu aşezarea saşilor şi
a cavalerilor teutoni în Transilvania, acţiune care constituie o pa11e dintr-un amplu
proces de colonizare germană în centrul şi răsăritul Europei, ce s-a desfăşurat în secolele
X-XIV din Austria până în Ţările Baltice, din Olanda de azi până în părţile sud-slave ale
Imperiului Bizantin. Cauzele, desfăşurarea şi mai cu seamă rezultatele acestei colonizăli
desfăşurate în vreo 20 de provincii ist01ice sunt multiple şi foarte diferite, urmând să ne
rezumăm doar la Ungaria în general şi la Transilvania în special.
În ceea ce priveşte regalitatea ungară, ea a urmărit prin colonizare creşterea
numărului de contribuabili şi o mai eficientă apărare a Transilvaniei, saşii completând,
alături de secui, mutaţi la mijlocul veacului al Xii-lea în sud-estul voievodatului, linia
de apărare în zonele de miazăzi şi răsă1it. Cea mai veche menţiune privind plecarea unui
colonist din Apus datează din 1103, când Anselm de Braz (Braz - azi localitate în
Belgia) a plecat cu fiii săi undeva în „Ungaria". Nu se poate dovedi că acest Anselm s-a
aşezat la Broos, numele ge1man al Orăştiei, deşi o colonizare germană timpmie în
apropiere de Alba-Iulia, ce devenise reşedinţă voievodală şi episcopală, este verosimilă.
Menţiunea din 1103 arată că în apusul Imperiului Ge1man se ştia de posibilitatea
emigră1ii în Ungaria, dialectele săseşti arătându-ne că în vestul Germaniei, al Belgiei şi
în nord-estul Franţei se afla epicentrul emigrării spre ţări din răsăritul Europei.
Emigrarea în Transilvania, datată în esenţă în timpul regelui Geza al Ii-lea (1141-1162),
mai cu seamă în a doua parte a domniei sale, nu este cunoscută în amănunt, dar
stabilirea în 1148 a lui Hezelo din Merkstein (lângă Aachen) în Ardeal nu este exclusă,
ea având loc în timpul Cruciadei a II-a în Orient 1•
Dacă teritoriile de origine ale saşilor şi cronologia aşezării lor în Transilvania
nu sunt cunoscute în amănunt, cercetarea având la dispoziţie doar unele indicii indirecte,
în schimb se cunoaşte mai bine situaţia lor de aici, datorită unor documente datate.
P1imele inf01maţii privitoare la organizarea administrativă laică sunt cuprinse în
diploma andreană (1224). Prin acest document, regele Ungariei desfiinţează toate

Istoria Transilvaniei, voi. I (până la 1541), coord. Ioan-Aurel Pop, Thomas Năgler, Cluj-Napoca, 2003,
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comitatele, cu excepţia aceluia al Sibiului, căruia urma deci să-i aparţină tot teritoriul
dintre Orăştie şi Baraolt (Drăuşeni). Dacă în secolele XI şi XII colonizarea diferitelor
teritorii avusese loc în grupuri de colonişti izolate, în secolul al XIII-iea regele
intenţiona să unifice aceste gru-puri din punct de vedere administrativ şi juridic. Regele
Andrei al II-iea hotărăşte, prin diploma acordată de el, după ce dizolvase comitatele,
unificarea tuturor saşilor din provincia Sibiului într-un singur „popor" (unus sit populus) 2 .
În fruntea Sibiului se afla un comite (comes Saxonum) numit de rege, dar
începând cu secolul al XIV-iea, s-a încetăţenit obiceiul ca acesta să nu mai fie decât
confirmat de puterea centrală. Noile unităţi administrative, cunoscute începând cu
secolul al XIV-iea sub numele de scaune (sedes), s-au format din comitatele iniţiale.
Termenul de „scaun" este o formă prescurtată a expresiei „scaun de judecată".
Scaunele din această unitate administrativă au putut fi create abia după mijlocul
secolului al XIII-iea; ele încep să fie menţionate doar prin prima jumătate a veacului
următor. Cele şapte scaune ale provinciei Sibiului erau, de la vest spre est, următoarele:
Orăştie, Sebeş, Miercurea, Sibiu, Nocrich, Cincu şi Rupea. Termenul de „Şapte Scaune"
s-a păstrat şi după adăugarea celui de-al optulea, Scaunul Sighişoara, probabil în ultimii
ani ai secolului al XIII-iea sau la începutul secolului următor. La începutul secolului al
XV-iea au fost alipite provinciei Sibiu şi cele Două Scaune, Mediaş şi Şeica, pe
teritoriul cărora dreptul sibian era în vigoare încă din secolul al XIV-lea. În afară de
scaunele provinciei Sibiului, saşii din districtele Bistriţei şi Braşovului, care se aflau şi
ele pe pământul regal, aveau o administraţie proprie 3 .
Scaunele îşi aveau reşedinţa în oraşe (Sibiu, Sighişoara, Mediaş, Sebeş, Orăştie)
sau în târguri (Miercurea, Rupea, Nocrich, Cincu). În scaunele care îşi aveau reşedinţa
în oraşe, magistratele orăşeneşti îndeplineau şi funcţiile de magistrate ale scaunelor, pe
când în cele cu reşedinţa în târguii existau oficialităţi ale comunelor4 . În fruntea
scaunelor săseşti se afla un jude regal (iudex regius) numit de rege. Juzii regali erau
numiţi de cele mai multe 01i din rândul greavilor. Alături de juzii regeşti, cărora le erau
subordonaţi, se aflau juzii scăunali (iudices sedium), aleşi de comunitatea fiecărui scaun.
În satele săseşti de pe teritoriul scaunelor, pricinile erau judecate, în funcţie de
imp011anţa lor, de judele sătesc (villicus) împreună cu reprezentanţii comunităţii, de
greav sau, în sfârşit, de judele scăunal, ajutat de adunarea scăunală sau de reprezentanţii
satelor. Numai înalta justiţie, mai ales în cazurile de neînţelegeri între sate sau scaune,
necesita prezenţa judelui regal 5 .
Demnitarii scăunali reglementau chestiunile financiare şi administrative,
organizau distribuirea şi perceperea obligaţiilor datorate regelui şi se ocupau de
mobilizarea luptătorilor pentru armata regală. Cea mai înaltă instituţie reprezentativă a
saşilor din provincia Sibiului era congregaţia scăunală. Între saşii din cele Şapte Scaune
şi cei din cele Două Scaune s-au înfiripat de timpu1iu relaţii administrative, iar cele
Şapte Scaune erau instanţa de apel pentru cele Două Scaune 6 .
În secolul al XV-iea, premisele constituirii unei unităţi cuprinzătoare
administrative, juridice şi politice a tuturor saşilor erau create. Spre sfârşitul acestui
secol s-a format „Universitatea Săsească" (Universitas Saxonum), un organ
administrativ care-şi extindea competenţa asupra tuturor locuitorilor pământului regal
Thomas Năgler, Aşezarea saşilor în Transilvania, ed. a II-a, Bucureşti, 1992, p. 224.
Ibidem. p. 224-225.
4
Îndrumător în Arhivele Statului. Judeţul Hunedoara, Bucureşti, 1972, p. 39.
5
Th. Năgler, Aşezarea saşilor „., p. 225.
6
Ibidem.
2

3

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Marius Bârlianu

211

(Fundus Regius) locuit de saşi şi care se afla sub conducerea unui jude regal (mai târziu
a unui comite al saşilor), cu sediul la Sibiu. Formarea acestei instituţii poate fi
considerată încheiată în anul 1486. Universitatea „naţiunii" săseşti ţinea una până la
două adunări pe an, lua hotărâri în chestiuni de interes general, reglementa relaţiile ei cu
alte instituţii administrative şi politice, decidea în chestiuni de judecată privind
neînţelegerile în legătură cu hotărniciile sau alte cazuri petrecute în teritoriul din
subordinea sa, exercitând în general rolul de instanţă judecatorească superioară în
cazurile ce nu puteau fi rezolvate de către juzii scăunali sau districtuali. Aceasta a fost
întruchiparea cea mai înaltă a autonomiei terito1iale a saşilor transilvăneni, dezvoltată
ulterior, în perioada p1incipatului 7 .
Organizarea scaunului Orăştie trebuie pusă, probabil, în legătură cu răscoala din
anul 1324, când „toţi saşii din Transilvania" s-au ridicat împotriva regelui Ungariei,
Carol Robe11. Răzmeriţa a necesitat însăşi prezenţa regelui în sudul Transilvaniei şi, cu
precădere, în regiunile cele mai afectate. Suveranul va petrece împreună cu oastea sa
mai multe zile din luna august în tabăra de lângă Orăştie. La un sfert de veac de
evenimentele menţionate, într-un document din 14 iulie 1349 apare atestat documentar
şi scaunul Orăştie 8 .
Întinderea graniţelor scaunului Orăştie 9 constituie o problemă care a fost puţin
studiată în literatura istorică. Inexistenţa unor lucrări de specialitate pe această temă a
făcut ca şi în sintezele cele mai recente să se strecoare erori care au mers de la
extinderea hotarelor teritoriului scaunului cu mult peste cele reale, până la „desfiinţarea"
lui prin contopirea cu regiunile învecinate (comitatul Hunedoara sau scaunul Sebeş).
Nici scrierile istoricilor sau geografilor din secolele trecute nu au atins această
problemă, aceştia mulţumindu-se cu precizarea suprafeţei, a vecinilor, precum şi a unor
date generale p1ivind oraşul în sine. De asemenea, în literatura istmică nu există până în
prezent o lucrare care să se preocupe de delimitarea posesiunilor diferitelor localităţi
ale Scaunului.
Secole de-a rândul, Orăştia va fi centrul Scaunului săsesc înfiinţat aici,
documentele menţionând şi existenţa unei populaţii româneşti şi maghiare. Oraşul
Orăştie va fi cea mai importantă localitate sub raport economic, administrativ, politic şi
cultural a regiunii, sediul Scaunului săsesc. Fiind aşezat în pai1ea de sud-vest a
Transilvaniei, încă din cele mai vechi timpuri Scaunul Orăştiei a avut un rol economic,
politic, dar şi militar. Scaunul săsesc Orăştie îşi desfăşoară activitatea până în anul
1876, când pământul crăiesc este desfiinţat şi înglobat în noile comitale create.
Bucurându-se de înalta protecţie a curţii impe1iale, scaunul Orăştiei avea
menirea să exercite, prin mijloacele politice şi administrative ale vremii, stăpânirea
asupra „pământului regesc". Administraţia laică din scaunul Orăştiei cuprindea, potrivit
lui Georg Eduard MUiler, următoarele 14 comunităţi libere: Balomir, Beriu (Bărendorf),
Căstău (Kastendorf), Cugir (Kudsir), Orăştie (Broos), Pricaz (Perkasz), Romos
(Rumes), Romoşel (Kleinrumes), Sibişel (Schebeschel), Sereca (Elsterdorf), Şibot
(Unterbrodsdorf), Turdaş (Tordesch), Vaidei (Woiwoden) şi Vinerea (Oberbrodsdorf) 10 •

7

Ibidem, p. 226.
Anton E. Dorner. Documente şi cronici privind istoria oraşului şi scaunului Orăştie. Voi. I: 1200-1541,
Cluj-Napoca. 2003, p. 32.
9
Vezi pentru această problemă Anton E. Dorner, Scaunul Orăştiei. Limite teritoriale, în ,.Anuarul
Institutului de Istorie şi Arheologie", Cluj-Napoca, XXXVIII, 1987-1988, p. 217-234.
10
Th. Năgler, Aşezarea saşilor.„, p. 227.

8

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

212

Organizarea

administrativă

a scaunului

Orăştiei

între 1867-1914

În funcţie de unele evenimente ale epocii, de raţiuni de ordin politic şi economic
Impe1iul austriac a procedat la o se1ie de modificări atât în cadrul scaunului, cât şi
privitor la apartenenţa lui la unele unităţi administrative mai mari. Astfel, pentru
perioada de la anul 1690, luat ca început al instaurării regimului habsburgic în
Transilvania, şi până la anul 1847, în ajunul revoluţiei, numărul localităţilor din
jurisdicţia Orăştiei a evoluat după cum u1mează: 1713-1727 (14 localităţi), 1743 (14),
1766 (14), 1770-1771(15),1800 (15), 1804-1805 (13), 1813 (12), 1816 (15), 1818 (14),
1835-1836 (12), 1836 (16), 1839 (13), 1842-1847 (14) şi 1847 (14) 11 • De menţionat
faptul că aceste sate româneşti nu erau „posesiuni nobiliare" ale saşilor. Satele din
scaunul Orăştiei şi cele din jurul oraşului au avut un rol foarte important în politica pe
care au dus-o românii din Orăştie pentru obţinerea drepturilor şi libe1tăţilor fireşti.
După înfrângerea revoluţiei de la 1848, Transilvania a fost reorganizată la 8/20
septemb1ie 1849 în şase districte militare, împărţite în circumscripţii şi cercuri: Sibiu,
Alba-Julia, Cluj, Odorhei, Reteag şi Făgăraş. În frunteajurisdicţiilor locale au fost aduşi
funcţionari din alte provincii, au fost promovaţi reprezentanţi ai fostelor naţiuni
dominante şi, într-o proporţie redusă, reprezentanţi ai românilor 12 . Conf01m noii
împărţi1i administrative a Transilvaniei, circumscripţia Orăştie (Szaszvarosi kărzet) era
arondată disttictului militar Sibiu, împreună cu alte 12 circumsc1ipţii. Pe lângă oraşul
Orăştie, noua circumscripţie mai cup1inde 18 localităţi grupate în cele două cercuri:
Beriu (Beriu, Căstău, Pricaz, Romoşel, Sibişelu Vechi, Sereca, Turdaş, Sibişelu Nou) şi
Şibot (Balomiru de Câmp, Aurel Vlaicu, Vinerea, Gelmar, Cugir, Pişchinţi, Romos,
Cugiru Nou, Vaidei, Şibot) 13 •
În urma reformei teritoriale de tip Bach din anul 1854, împărţirea politică a
Transilvaniei se deosebea în mod semnificativ de cea anterioară. Provincia era acum
arondată în 10 prefecturi şi în 79 de plăşi. Această împărţire terito1ială a suferit unele
modificări, ca urmare a trecerii unor localităţi dintr-o plasă în alta sau a contopirii unor
localităţi. Vechiul te1itoriu al comitatului Hunedoara, la care s-au adăugat încă două
plăşi ale fostului comitat Zarand formează prefectura Orăştie (Szaszwirosi KerUleti) care
are în subordine următoarele nouă plăşi: Deva, Haţeg, Baia de Criş, Ilia, Şoimuş,
Hălmagiu, Pui, Orăştie şi Hunedoara 14 . Din plasa Orăştie (Szaszvarosi jaras) făceau
parte, pe lângă oraşul Orăştie, alte 42 de localităţi.
Situaţia de mai sus durează doar până la 15 aprilie 1861, când se renunţă la acest
sistem şi se revine la împărţirea Transilvaniei în comitate, scaune şi districte. Astfel,
este reînfiinţat şi scaunul săsesc al Orăştiei 15 •
Prin încheierea pactului dualist în 1867, Transilvania şi-a pierdut la scmtă vreme
resturile autonomiei sale politice, fiind înglobată din punct de vedere politic şi
administrativ Ungariei. În anii imediat următori sancţionării de către împărat a
încorporării Transilvaniei la Ungaria, guvernul maghiar a adoptat o serie de legi cu
caracter modem pe linia administraţiei şi care au jucat un rol însemnat în evoluţia
statului din a doua jumătate a secolului al XIX-iea. Dintre acestea, o impo1tanţă mai
mare au avut Legea separării justiţiei de administraţie (1869), precum şi noua
Aurel Răduţiu, Ladislau Gyemant, Repertoriul izvoarelor statistice privind Transilvania 1690-1847,
1995, p. 690-691.
12
Istoria românilor, voi. VII, tom I. Unirea. Modernizarea. Independenţa, coord. Dan Berindei, Bucureşti,
2003, p. 709-710.
D Recensământul din 1850. Transilvania, coord. Traian Rotariu, Cluj-Napoca, 1996, p. 347-357.
14
Recensământul din 1857. Transilvania, coord. Traian Rotariu, ed. a II-a, Bucureşti, 1997, p. 534-539.
15
Ion Frăţilă, Prefectura judeţului Hunedoara, în „Sargetia", VIII, 1971, p. 246.
11
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organizare a organelor locale: a comitatelor, oraşelor şi comunelor, votate după anul
1870. Acum administraţia statului maghiar s-a bazat pe sistemul administrativ
descentralizat, în care rolul determinant l-au avut organele comunale şi cele ale
municipalităţilor (comitate şi oraşe cu drept de municipiu) 16 .
Rolul principal în această formă de conducere !~au avut municipiile, iar la nivel
inferior comunele. In perioada dualismului se cunosc două tipuri ale municipiului sus
menţionat: municipiul comitatului şi oraşele municipii. La fel, comunele la rândul lor se
subdivizau în oraşe cu consiliu sau oraşe cu magistrat, comune mari şi comune mici.
Statutul comunelor a fost reglementat p1in Legea XVIII din 1871, cu întregirile aduse
apoi în 1876. Potrivit acestora, comunele se împă11eau în 3 categorii distincte, în funcţie
de rangul lor:
a) oraşe cu consiliu (sau magistrat);
b) comune mari (târguii şi sate mari) care, deşi nu au consiliu, pot duce totuşi la
îndeplinire, prin puteri proptii, sarcinile ce le revin în temeiul legii;
c) comune mici care nu sunt în stare să ducă la îndeplinire sarcinile primite în
baza legii din cauza posibilităţilor materiale reduse, fiind obligate, astfel, să se asocieze
cu alte comune similare.
Ca şi în cazul municipiilor, comunele erau entităţi autonome care se organizau
singure în limitele oferite de alte legi şi dispoziţii, trebuind să ducă la îndeplinire
ordinele venite de la forurile imediat superioare. În probleme de administraţie puteau
apela, în primă instanţă, municipiul, iar apoi, direct, guvemul ungar 17 .
Între atribuţiile comunelor, stipulate de lege, se pot enumera următoarele:
- dispun în trebu1ile lor inteme şi întocmesc statute proprii, valabile pe teritoriul
comunal;
- dispoziţiile şi regulamentele aduse sunt îndeplinite prin organele lor;
- dispun asupra ave1ii comunei;
- impune locuitorii la dări şi se ocupă de perceperea acestora;
- se îngrijeşte de drumurile comunale, precum şi de mijloacele de comunicaţie;
- poartă grija şcolilor din comună;
- are preocupări de menţinerea ordinii în sat şi de stingerea incendiilor;
- se îngrijeşte de săracii Jocului.
În cazul oraşelor cu consilii (sau magistrat), alătu1i de cele menţionate, legea mai
preciza şi alte attibuţii concrete, precum:
- instituirea şi conducerea poliţiei locale;
- g1ija faţă de orfanii din aşezare;
- medierea diferendelor celor angajaţi în industiia locală sau cele dintre stăpâni
şi slugi.
Nu în toate situaţiile comuna putea să decidă singură asupra unor hotărâti luate.
Măsmi mai impo1tante - în special cele de ordin economic - necesitau acordul prealabil
al municipalităţii pe teritoriul căreia se afla aşezarea respectivă. Astfel, trebuiau
supervizate:
- hotărârile privind stabilirea, impunerea şi perceperea impozitului comunal;
- înstrăinarea sau dobândirea de avere comunală, precum şi încheierea
contractelor de arendare pe tennen lung (peste 6 ani);
- hotărârile privind împrumutu1ile;
Anton Dorner. Administraţia Transilvaniei în perioada anilor 1867-1876, în „Anuarul Institutului de
Istorie «0. Bariţ»", Cluj-Napoca, tom. XL, 2001, p. 106.
17
lbidem, p. 112-113.
16

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

214

Organizarea administrativă a scaunului

Orăştiei

între 1867-1914

- înfiinţarea sau desfiinţarea unui oficiu;
- contractele oneroase, neprevăzute în buget, precum şi cele ce vizau înfiinţarea
de obiective industriale în raza comunei;
- hotărârile privind întreţinerea, transformarea şi demolarea unor monumente
istorice;
- 01ice alte hotărâri pentru care legea prevedea aprobarea forului superior.
Împotriva dispoziţiilor municipalităţii, comuna avea drept să facă recurs în
termen de 15 zile la ministrul de Interne. Dacă în decurs de 40 de zile nu p1imea un
răspuns la cererea lor din partea municipiului, se considera, în mod tacit, că
întâmpinarea a fost întemeiată. În schimb, comuna nu se putea opune hotărâ1ilor
guvernamentale şi nici chiar municipale dacă acestea erau reglementă1i anterioare.
Hotărârile municipalităţilor ajungeau la cunoştinţa forului comunal astfel: oraşele cu
consiliu primeau ordinele în mod direct şi exclusiv de la vicecomite, în timp ce
comunele mici şi mari prin intermediul funcţionarilor de plasă 18 •
Comunele îşi exercitau drepturile de autonomie locală prin inte1mediul
reprezentanţei comunale din care fac pmte numai locuitori ai comunei. Jumătate din
numărul total al reprezentanţilor erau aleşi, în timp ce cealaltă parte era rezervată
memb1ilor de drept (virilişti). În privinţa componenţei reprezentanţei comunale, se
preciza că după fiecare 100 de locuitori se alege un reprezentant, în aşa fel încât în
comunele mici numărul total al celor aleşi şi virilişti să fie între 10 şi 20, în comunele
maii între 20 şi 40, iar în oraşele cu consiliu, între 48 şi 200.
Dacă comuna are mai mult de 600 de alegători, în lege se face menţiunea
necesităţii împărţirii ei în circumscripţii electorale. Nu puteau participa la alegerea
reprezentanţei comunale: tinerii sub 20 de ani, militmii, cei care au suferit condamnări,
persoane aflate în stare de faliment, precum şi unii funcţionaii de stat şi comitatenşi.
Aleşi puteau fi, în general, toţi locuito1ii comunei care nu contraveneau prevederilor
menţionate. În plus, în oraşele cu consilii se impunea şi obligativitatea unui minim de
pregătire şcolară (scris şi citit). Alegerea membrilor se făcea pe o durată de 3 ani cu o
posibilitate de prelungire până la 6 ani. În cazul ruină1ii sau decesului unui membru
ales, acesta putea fi înlocuit imediat cu următorul de pe lista electorală cu numărul cel
mai mare de voturi 19 .
În mod normal, numărul adunărilor reprezentanţei comunale, precum şi perioada
întrunirii erau stabilite de fiecare comună prin regulamentul său de organizare propriu.
Aproape fără excepţie, aceasta se reunea de două 01i pe an, primăvara, când se evalua
activitatea anului precedent, şi toamna, când se stabilea bugetul pe anul viitor.
Preşedintele adunării în cazul comunelor mici şi maii era judele, în timp ce la oraşele cu
consilii, primarul. Se puteau convoca şi adunări extraordinare care necesitau acordul a
14 dintre membrii totali ai adunării; în situaţii excepţionale o puteau face şi juzii sau
primarii aşeză1ilor respective. În sesiunile ordinare, faţă de punctele de dezbatere
preconizate de preşedinte, exista posibilitatea introducerii şi a unor alte subiecte iniţiate
de membrii reprezentanţei comunale ce trebuiau însă depuse deja anterior forului
comunal. Ordinea de dezbatere era stabilită apoi printr-o reglementare. Drept de vot în
adunările generale aveau numai personalităţile comunei: p1imar, jude, notar, căpitanul
poliţiei, consilierul, juristconsultul, asesorul sed1iei orfanale, casierul, contabilul, tutorul
public, medicul şi inginerul. Se preciza faptul că cei menţionaţi puteau vota doar dacă
nu erau interesaţi direct în chestiunea aflată în dezbatere. În rest, ceilalţi reprezentanţi
18
19

Ibidem, p. 113-114.
Ibidem, p. 114.
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exprime punctul de vedere. Şedinţa era deschisă şi sistată de către
care veghea, în acelaşi timp, să fie respectată ordinea de zi. Tot el
supunea problemele la vot, unde majoritatea decidea. În unele chestiuni foarte
impo11ante privind impunerea, înstrăinarea averii comunei, afacerile oneroase etc. se
solicita şi votul nominal scris al celor prezenţi 20 .
Hotărâ1ile adunărilor reprezentanţei comunale, precum şi acelea sosite lor din
pai1ea municipiului, erau duse la îndeplinire de către antistia aşezării. Componenţa
acesteia diferea în funcţie de dimensiunea şi statutul aşezării. Astfel, în aşeză1ile mici ea
se compunea din jude, substitutul acestuia şi cel puţin 2 juraţi. În aşezările mari din:
jude, vicejude, 4 consilieri comunali, notari, tutorele public şi medicul circumsc1ipţiei
(în comunele în care existau). Mult mai complexă era situaţia în oraşele cu consilii în
care antistia era reprezentată de consilie1i, precum: primar, căpitanul poliţiei, diverşi
consilie1i, primnotarul şi ceilalţi notari, primjuristconsultul, ases01ii sedriei 01fanale,
casieri, contabili, revizori, tutorele public, arhivarul, medicul, inginerul, precum şi alţi
funcţionari stabiliţi în funcţie de necesităţile oraşului.
Atribuţiile lor erau statutate în diverse regulamente de funcţionare, iar în
comunele unde aşa ceva nu exista, legea pretindea redactarea unora într-o perioadă
extrem de scurtă de timp (2 luni). Pentru activitatea prestată unii funcţiona1i primeau o
retribuţie din partea comunei. Legea îi nominaliza pe notari şi medici în comunele mici
şi ma1i şi în oraşele cu consilii pe toţi memb1ii magistratului, precum şi personalul
auxiliar. Valoarea bănească trebuia fixată p1in regulamente, fiind stabilite şi anumite
limite inferioare ale acestor sume 21 •
Cu exceptia notarului, antistia era aleasă pe durata a 3 ani, în comunele mici şi
mari, şi 6 ani în ~raşele cu consilii. Îndepărtarea din funcţie se putea face doar dacă se
constatau abuzuri sau neglijenţe de serviciu. Atribuţia de jude din comunele mici nu
putea fi refuzată sub pedeapsa unei amenzi de 100 de forinţi sau exercitarea funcţiei
timp de un an de zile. Dacă se constatau impedimente reale, vicecomitele putea aproba
destituirea din post. În antistie erau cuprinşi cetăţenii majori care îndeplineau condiţiile
impuse de lege. Notarii, medicii, ju1iştii şi inginerii puteau fi aleşi în for, fără ca înainte
să fi făcut pai1e din corpul de alegăt01i comunali. Din antistie nu puteau să facă parte, în
afara celor care nu îndeplineau condiţiile prescrise de legile statului, nici preotul,
învăţătorul şi unii funcţionari de stat şi comitatenşi. Alegerea se făcea în baza numărului
de voturi primit, iar la intrarea în funcţie se depunea un jurământ prestabilit 22 .
Aceste noi reglementări privind modul de organizare a organelor locale
(comitate, oraşe şi comune) au fost aplicate şi scaunului Orăştie. În organizarea
interioară a activitătii scaunului existau un oraş cu magistrat (prin Legea XXII din 1886,
Orăştia devine oraş.cu consiliu), comune mari (Cugir, de exemplu) şi comune mici 23 •
Cu scopul unifo1mizării diverselor forme de municipii, dar şi a diferitelor
structuri teritorial-administrative provenite încă din perioada feudală, guvernul central
dispune reorganizarea jmisdicţională a Transilvaniei în temeiul Legii XXXIII din anul
1876. Potrivit ei, vechile unităţi administrative (scaune, districte) sunt desfiinţate, locul
lor fiind luat de comitate. Conform legii, a fost constituit comitatul Hunedoara, format
din: comitatul Hunedoara; scaunul Orăştie împreună cu Orăştia; plăşile Baia de Criş şi
puteau

sa-ş1

preşedintele adună1ii,
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Ibidem, p. 115.
Ibidem, p. 116.
Ibidem.
Îndrumător în Arhivele ... , p. 72.
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Brad, precum şi unele pă11i din plasa Hălmagiu din comitalul Zarand; Hunedoara;
Haţeg. Centrul de reşedinţă era Deva 2 ~.
După desfiinţarea scaunelor secuieşti (1872) a devenit evident că pasul Uimător
va fi reglementarea definitivă a situaţiei scaunelor săseşti. Problema a preocupat şi
guvernul ungar, chiar dacă în perioada 1872-1874 nu s-au propus legi în acest sens.
Faptul rezultă şi dintr-o declaraţie din anul 1875 a lui Tisza Kalmân care făcea o
trimitere clară la strădania conducerii centrale de a rezolva situaţia din Transilvania,
unde, datorită lipsei unei legi clare, continua să persiste o incertitudine vădită. Legea din
1876 a pus capăt unei organizări specifice, care, cu tot protestul manifestat în forurile
politice şi culturale de toate nivelurile, nu a dus la rezultatul scontat.
Aşadar, după anul 1876, când pământul crăiesc a fost desfiinţat şi înglobat la
noile comitate, scaunul Orăştiei a fost transf01mat într-una din cele 10 plăşi care erau în
subordinea comitatului Hunedoara. Cu această structură administrativă comitalul
Hunedoara şi-a continuat activitatea până în anul 1918, când, Transilvania se uneşte cu
România. În ceea ce priveşte organizarea internă a plăşii Orăştie (Szaszvarosi jarâs),
trebuie subliniat faptul că ea a avut o stabilitate teritorială aproximativă după
organizarea administrativă din anul 1876. Cu mici modificări ale structurii
organizatorice şi ale împărţirii teritoriale, plasa Orăştiei a avut continuitate pe teritoriul
pe care a funcţionat până în anul l 918.
În fruntea plăşii se afla p1impretorul, funcţionar judeţean şi reprezentant al
puterii centrale, care era primul funcţionar în plasă, cu o competenţă în toate domeniile
administrative. Plasa avea u1mătoarele servicii: contabilitate, sanitar-veterinar, drumuri,
contravenţional, arhiva şi secretariatul, care funcţionau sub conducerea şi răspunderea
primpretorului. A vând atribuţii de control şi îndrumare a administraţiei, preocupările
preturilor erau legate de viaţa economică (ag1icultură, mese1ii, comerţ, transpo1t,
comunicaţii etc.), relaţiile sociale, probleme politice şi de ordine publică, sănătate,
învăţământ şi cultură.
Atribuţiile plăşii

cup1indeau toate chestiunile de administraţie comunală: numiri
alegeri, stare civilă, disciplină, indust1iale, sanitare, veterinare, drumuri,
poliţieneşti, servitori, instanţă contravenţională şi organ de directivă şi control a tot ce se
desfăşoară pe te1it01iul plăşii. Activitatea politică era în permanentă preocupare a
primpretorului. Auto1izările de întruniti politice solicitate de diferite partide, măsurile
legate de desfăşurarea alege1ilor, supravegherea stării de spi1it a populatiei constituiau
subiectul raporutelor lunare ale ptimpretorului. În timpul războiului, pri~pretorul avea
dreptul de a scuti de sub atme 25 .
De-a lungul vremu1ilor, dar mai ales în epoca modernă, Orăştia, ca reşedinţă de
scaun, cerc şi plasă, a acumulat şi a găzduit o se1ie de instituţii. Cea mai veche atestare
documentară a funcţiei de jude regal a scaunului Orăştie datează din anul 1367, ea fiind
o consemnare dintr-o sc1isoare a prepozitului Ladislau de Ugocsa adresată comitelui
Ctistian din Orăştie 26 • Până în perioada p1incipatului a mai putut fi depistat un şir de alţi
17 funcţionari scăunali. Din sursele arhivistice se poate deduce că până Ia mijlocul
veacului al XV-iea, juzii nu au acaparat funcţia în exclusi vitale, moştenirea ei neputând
fi demonstrată, după cum nici deţinerea ei timp mai îndelungat. Funcţionarii scăunali
aleşi în veacul XIV şi în prima jumătate a secolului următor, făceau patte doar din
rândul populaţiei săseşti, iar după anul 1450 în fruntea aşezării au fost juzi şi de origine

de
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funcţionari,

A. Dărner, Administraţia Transilvaniei ... , p. 118.
Îndrumător în Arhivele ... ,1972. p. 49; Îndrumător în Arhivele Statului, Bucureşti, 1983, p. 50.
A. E. Dărner, Documente şi cronici ... , p. 34.
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română şi maghiară. Aceşti slujbaşi în cele mai multe cazuri nu erau din părţile locului,
ci proveneau din alte regiuni ale regatului. Numirile le făceau atât suveranul, cât şi
forurile din Sibiu, fără a ţine seama că p1in aceasta se încălca privilegiul obţinut încă din
anul 1421 din paitea regelui Sigismund, care acordase Orăştiei dreptul de liberă alegere
a juzilor. Cu începere din a doua jumătate a veacului XV, conducerea scăunală a
aparţinut aproape în exclusivitate familiilor Olahus şi Croner. Aceştia nu numai că au
instaurat o conducere aut01itară, dar au căutat să transforme functia într-o institutie
ereditară, tendinţele de moştenire fiind tot mai evidente 27 .
'
'
În secolul al XVI-iea se întăreşte autonomia oraşului şi se încearcă protejarea lui
pentru refacerea şi dezvoltarea cât mai rapidă. Pe rând, juzii regali de la Orăştie primesc
de la principii Transilvaniei întăiirea pentru drepturile vechi, sunt numiţi în dietele
Transilvaniei pentru a putea apăra interesele oraşului, sunt aleşi în Universitatea
săsească etc. Către finele secolului al XVII-iea are loc trecerea de sub suzeranitatea
otomană sub cea a regimului habsburgic în Transilvania, fapt ce va accentua lupta dintre
saşi şi maghiati la Orăştie, prilej pentru români de a obţine un anumit respiro.
În esenţă, această schimbare nu afectează vechile discriminăti ale romfmilor,
care sunt lipsiţi de drepturi, dar aveau de supo1tat şi cele mai multe impozite, prestaţii şi
obligaţii mai vechi sau mai noi. Pentru petioada secolului al XVIII-iea, un aspect
definitoriu îl reprezintă c1istalizarea tot mai viguroasă a conştiinţei naţionale a
românilor. Nu numai creşterea numerică a românilor în oraş, dar şi ascensiunea sub
rapo1t calitativ a transformărilor sunt impo1tante pentru acest răstimp. Suprastructura se
completează şi se modifică prin noi instituţii administrative, politice şi culturale. La
început unele instituţii funcţionau cu personal recrutat din rândurile saşilor şi
maghiarilor, dar treptat acestora li se vor adăuga şi românii.
Românii reuşesc acum să pătrundă în conducerea scaunului. În şedinţa scăunală
din 14 ma1tie 1842 sunt prezenţi şi 24 de români. Românii cer reaşezarea „în drepturile
lor pierdute din pticina vitregiei timpuiilor". Ei solicitau să fie primiţi în funcţii, în
instituţii, să li se asigure calificarea în cadrul atelierelor meşteşugăreşti. Mai cer de
asemenea ca limba şi naţiunea română să se numere printre cele „recepte''. Multe din
plânge1ile şi cererile românilor din Orăştie sunt acum venite din pattea deputaţilor, şi nu
a unor persoane particulare, ceea ce înseamnă că ele aduceau la lumină doleanţe
colective. În şedinţa scaunului din 3 aprilie 1843, românii cer ca în loc de „r,ământul
săsesc" să se folosească termenul mai pottivit şi intrat în uz „pământul crăiesc"~ 8 .
După revoluţia de la 1848-1849 cererile românilor pentru numirea în funcţii se
intensifică. Petiţionarii arată că peste tot în ţară se află în rândul românilor „bărbaţi
cultivaţi", „probaţi" în dregătorii, care trebuie să fie luaţi în considerare la noua
constituire a monarhiei. Totuşi numărul românilor numiţi în funcţii este extrem de mic.
George Bariţ aprecia numărul funcţionarilor rom~ni „credincioşi neamului lor", cei de
9
dinainte de revoluţia de la 1848-1849 la 20-25- . În oraşul Orăştie şi în ţinututile
mărginaşe nu exista nici un român în funcţie oficială. Starea de inferioritate în care erau
ţinuţi, îi dete1mină să înainteze guvernatorului Transilvaniei un memoriu, în care
cuprind o seamă de revendicări.
Petiţia este întocmită de către protopopul greco-catolic Ioan Papp Ilieş şi
înaintată guvernatorului Transilvaniei, principele Carol Schwarzenberg, cu prilejul
27

Idem, Elita administrativă a scaunului Orăştie în veacurile XIV-XVI. în „Anuarul Institutului de Istorie
Arheologie", Cluj-Napoca, XXXIII, 1993, p. 19-27.
8
- Ion Iliescu. Tiberiu Istrate, Orăştie. 750 de ani, Deva, 1974, p. 102.
29
Vasile Lechinţan, Oficiali de stat români din Transilvania (1368-1918), Cluj-Napoca, 2003. p. 8.
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trecerii lui prin Orăştie, în vara anului 1851. Confmm unei însemnări făcute de
protopopul Ilieş, la 28 octombrie 1852, se arăta că a înaintat petiţia în timpul p1imirii
guvernatorului la Orăştie, subliniind că cei 20.000 de români din cercul Orăştiei „nu se
bucură încă de nici un oficial din sângele său". Înaintarea petiţiei era determinată de
„necazurile şi greutăţile ce pun saşii din Orăştie pe umerii noştri". Sunt înşirate toate
dregătoriile din oraş ce le ocupă saşii şi anume: judele primariu, judele mic, senatori,
inspectori, notar, primar, fiscal, cancelist, arhivar, poliţai director, secretar, juraţi,
oratmi şi alţii, „aceştia toţi sunt saşi şi români nici unul". În acelaşi timp este condamnat
„nepotismul nespus de mare'', iar greutăţile le suportă numai românii. În continuare
petiţion~rii din Orăştie cer să se aplice principul „Ia saşi să fie saşi şi la români să fie
români"·' 0 . Semnificativ este că nu se solicită înlăturarea tuturor saşilor din funcţii, ci o
organizare echitabilă, pe principiul egalei îndreptăţiri.
Petiţia românilor din Orăştie din anul
1851 înaintată guvernatorului
Transilvaniei ne redă starea în care se atlau românii imediat după revoluţie. Speranţele
se vor realiza mai târziu, după anul 1860. Prin 1860, la Orăştie s-a căutat realizarea unei
înţelege1i a românilor, saşilor şi maghimilor. Pentru români, această „sinceră şi bună
coînţelegere" cu „toţi fiii naţiunii" era un succes, prin care ei ar fi putut câştiga, ce-i
drept cu greu şi numai relativ, anumite dreptmi. În perioada cuprinsă până prin anul
1868, aceste înţelegeri au fost respectate în mare parte. Aşa de pildă, în 1861, aflăm din
corespondenţa lui Ioan Raţiu cu George Bariţ, că la Magistratul de la Orăştie „toate trei
limbile sunt oficioase" 31 .
După instaurarea epocii liberale în Transilvania (1860) o parte a elitei
intelectuale din Orăştie pătrunde în cadrul administraţiei orăşeneşti. La 28 martie 1861,
Andrei Şaguna primea o telegramă de la Orăştie, în care era anunţat că G. Domşa este
numit jude regesc, iar I. Balomi1i, senator. Episcopul Şaguna îşi exprima nemulţumi
rea, deoarece, Franz Salmen, comitele saşilor n-a „mulţumit partida noastră de acolo",
numind foarte puţini români în funcţie, faţă de prop011ia lor. Nemulţumiţi, românii au
cerut comitelui Salmen ca dregătoriile oraşului şi scaunului să se împartă prop011ional:
12 păt1i la români şi o parte la saşi, iar limba oficială să fie limba română 32 .
Tot în anul 1861, Georgiu Roman, asesor Ia judecătoria urbarială din Orăştie,
scria în „Telegraful Român" o serie de articole în care pledează pentru dreptu1ile
intelectualilor români, de ocupare a unor postu1i publice. Anul 1861 a însemnat şi o
reorganizare administrativă, care se făcea formal. Deşi românii alcătuiau majo1itatea
populaţiei, în conducerea scaunului şi a oraşului ei erau foarte slab reprezentaţi. Orăştia
protestează şi cere ca limba română să fie socotită oficială, iar românii să aibă drepturi
egale cu ceilalţi locuitmi:n. Ceea ce merită să fie reţinut ca important este faptul că
problemele locale au primit o semnificaţie mai generală, şi prin lupta lor, orăştienii au
ştiut să se ridice la cerinţele şi aspiraţiile comune pentru toţi românii din Transilvania.
Pentru a fi capabili să acceadă în funcţiile de stat, mulţi tineri români urmează
după revoluţia de la 1848-1849, Academia de Drept germană din Sibiu şi alte facultăţi
de Drept, de Montanistică, Medicină, Politehnice. Din cei 2.736 de funcţionari publici ai
P1incipatului Transilvaniei, la 1864, doar 300 erau români. Mai numeroşi erau în

Gheorghe Naghi, Revendicările românilor din Orăştie în perioada absolutistă, în „Sargeţia", XV, 1981,
p. 245-247.
31
I. Iliescu, T. Istrate, op. cit. , p. 117.
32
*** Orăştie 775, Deva, 1999, p. 77.
33
I. Iliescu, T. Istrate, op. cit., p. 118.
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districtele Năsăud şi Făgăraş . Vi11uţile românilor - pe lângă trăsăturile lor negative
datorate nedreptăţilor şi subjugării naţionale seculare - sunt remarcate şi de numeroşi
intelectuali maghiari din secolul al XIX-iea. De exemplu, Fejer Gyorgy sublinia faptul
că românilor „nu li se poate nega mintea excelentă", D6czy J6zsef scria că românii „au
cap bun", iar Kăvary Laszlo era de părere, că, în condiţiile în care românii „se 1idică la
35
un anumit grad de cultură şi şlefuire, ei devin buni soldaţi şi funcţionari" .
La Orăştie, prefacerile sociale au dat o configuraţie de clasă, însă oraşul a avut şi
o anumită compoziţie naţională proprie care a ridicat destule probleme specifice. Exista
aici o maj01itate românească, dar care era lipsită de drepturi. Conducerea o aveau în
oraş şi la nivel scăunal maghiarii şi saşii. Deputaţii români erau într-un număr foa11e
mic. Satele româneşti din preajma şi subordonarea Orăştiei alimentau continuu sporul
de viaţă românească din oraş. Orăştia n-a reuşit în decursul veacurilor şi cu atât mai
puţin în epoca modernă, să fie nici germanizată sub habsburgi, nici maghiarizată în
perioada dualismului, dar se înţelege, ea s-a confruntat cu unele probleme naţionale.
În aceste condiţii au luat naştere cluburi politice ale românilor, saşilor şi
maghiarilor. Din partea românilor, Ioan Mihu va duce o politică de colaborare locală,
pentru prosperarea oraşului, dar fără a vătăma interesele şi doleanţele generale ale
românilor. Prin Ioan Mihu şi Herman Klein, avocat sas şi mai pe urmă primar al
oraşului, s-a încheiat o înţelegere pentru un „modus vivendi" între români, maghiari şi
saşi la Orăştie, în ceea ce priveşte primăria şi celelalte funcţii administrative ale
oraşului. Acordul a fost respectat multă vreme de fău1itorii lui, deşi nu tocmai în
întregime 36 . Prin pactul scris încheiat între cele trei naţionalităţi din oraş, toate cele trei
limbi erau declarate egal îndreptăţite, „oficioase".
Oficiile orăşeneşti se împai1 în pă1ţi egale între cele trei naţionalităţi şi oficianţii
vor refera în şedinţele comunităţii fiecare în limba lui maternă. Membrii aleşi ai
reprezentanţei erau propuşi de naţionalităţi în mod egal şi se aleg în unanimitate.
Viriliştii, fireşte, intră după impozitul plătit. Între membrii adună1ii era o bună
colaborare şi nu erau chestiuni care să-i separe, toţi având înaintea ochilor interesele
oraşului. Funcţiile, chiar şi cele mai însemnate, erau împărţite astfel: p1imar (sas),
protonotar (român), prim-senator (maghiar), casier (sas), controlor (român), contabil
(maghiar), medicină umană (sas), medicină veterinară (român), inginer silvic (maghiar)~ 7 .
Colaborarea între cele trei naţionalităţi din comunitatea oraşului Orăştie se
menţine şi în anul 1902. În şedinţa comunităţii din 20 ianuarie a fost ales un comitet
permanent din 12 persoane, care să pe11racteze şi să studieze toate afacerile ce vin
înaintea comunităţii şi să prezinte şi propunerea comitetului în cauză. Din comitet
făceau parte: 4 saşi (W. Binder, Fr. Schelker, G. Amlacher şi C. Antoni), 4 români
(dr. I. Mihu, dr. A. Vlad, dr. A. Muntean şi N. Vlad) şi 4 maghiari (Fr. Simon, I. Săndor,
F. SUkei şi D. Dozsa ). S-au mai constituit, ca inovaţie, 6 comisii speciale, în care cele 3
n.aţion~lit_ăţi erau r~~rezentate în m~d e~alj~ridică, administrativă şi de organizare,
financiara, economica, de scontrare ş1 sanitara· .
În mod treptat, românii încep şi ei să ocupe o anumită pondere în conducerea
oraşului, datorită deputaţilor pe care îi aveau aici. Ei îşi îndeplineau cu destoinicie
34

3

~ V. Lechinţan, op. cit., p. 9.

Melinda Mitu. Problema românească reflectată în cultura maghiară din prima jumătate a secolului al
XIX-iea, Cluj-Napoca, 2000. p. 509-51 O.
36
Ioan Mihu. Spicuiri din gândurile mele politice. culturale, economice, Sibiu, 1938, p. X-XI.
37
Ion I. Lapedatu, Memorii şi amintiri. Iaşi, 1998, p. 118.
38
Comunitatea oraşului Orăştie, în „Libertatea'', nr. 5, 12/25 ianuarie 1902, p.3.
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oficiul lor administrativ sau militar , deşi nu arareori, acest oficiu intra în conflict cu
interesele neamului lor. În alt plan, ocuparea unor oficii în stat de către români era şi un
ptilej de a servi mai bine cauza românească, atât prin deloc neglijabila sursă financiară
obţinută, cât şi prin însăşi prestanţa câştigată pentru naţiune.
Din cei 56 membri permanenţi ai reprezentanţei oraşului Orăştie, numai 28 erau
aleşi, iar din aceştia găsim în 1902 câteva nume importante: dr. A. Vlad, dr. I. Mihu, dr.
A. Muntean, A. P. Barceanu, N. Vlad, A. Mureşanu, I. Vulcu, I. Mihaiu, dr. R. Dobo, I.
41
Lăzăroi, P. Belei, dr. I. Popu, N. Trifu, C. Baicu etc. . Numărul lor s-a completat cu noi
puteri din rândul dascălilor sau economilor: N. Bârsanu, I. Bena, D. Eli, M. Cristea, N.
Popa, N. Barbu, G. Pop etc. Aceştia au ştiu să ţină legătura cu restul comunităţii, au fost
în contact cu centre ale culturii, cum erau Sibiul, Braşovul, Deva, Alba-Iulia etc., au
publicat în gazetele româneşti din Transilvania informând opinia publică despre situaţia
şi iniţiativele românilor de la Orăştie, au corespondat cu fruntaşii românilor G. Bariţ,
Ilie Măcelariu, Ioan Raţiu, Ioan Slavici, Iosif Vulcan, Ilarie Chendi cu care au conlucrat
42
pe tărâmul politic şi cultural •
În ce priveşte conducerea comunelor din jurul Orăştiei, ea era în mftinile judelui
şi notarului. Sursele documentare ne-au păstrat numele juzilor, mai târziu ale primarilor,
din diferite sate: Be1iu (Ioan Popa, Nicolae Murgoi, Ioan Ştefănie, Iosif Rusand, Ioan
43
Tivăruş, Gheorghe Robu, Ioan Lupu, Samoilă Lăzăroi, Ioan Cosor) , Şibot (Ignat
44
Viorel, Ioan Viorel, Nicolae Viorel) , Cugir (Gh. Berian, Nicolae Muntean, I. Bătut,
45
Gh. Cărpinişan, Ioan Muntean) , Vinerea (Nicolae Herlea, Mihăilă Mihu, Ioan Mihu) 46 ,
47
48
Balomir (Nicolae Hondola) , Sibişelu Vechi (Ioan Samoilescu)
Rezolvarea problemelor administrative ale comunităţii din Orăştie şi ale celor
rurale din jurul acesteia a generat, pe lângă momente de colaborare şi acţiune comună, şi
relaţii tensionate, sursa acestora fiind în general modul de aplicare a legilor, dar şi
factorul financiar. De altfel, salarizarea slabă a funcţiona1ilor era o problemă veche. În
anul 1872, Alexandru Claudiu Vlad scrie socrului său G. Bariţ că ar fi preferat postul de
„fiscal", care „e mult mai bine sala1izat, decât secretariul cu care de la despărţirea
49
justiţiei nu mai este nici un venit afară de salariu" . În acelaşi an, notarul Ioan Ciungu
adresa o cerere către comunitatea comunei Şibot, în care solicita achitarea unor restanţe
financiare din pa1tea acesteia în sumă de 210 florini, reprezentând salariul pentru
50
serviciul de notar . Trebuie amintit în acest context şi cazul magistratului silvan Daniel
Stengel care, timp de 10 ani, a rezolvat controversele legate de pădure şi păşune între
comunele vecine şi comuna Vinerea, fără a fi plătit. Magistratul s-a adresat comunităţii
39

40

~ 9 Vezi pentru această problemă Vasile Lechinţan, Oficiali de stat români din Transilvania (1368-1918),

Cluj-Napoca, 2003.
Vezi pentru această problemă Dorin Petresc, Ioan Lăzărescu, Istoria regimentului cezar şi regesc
Nr. 64 Orăştie ( 1860-1918), Deva, 2004.
41
I. Iliescu, T. Istrate, op. cit„ p. 66.
42
Ibidem, p. 118.
43
Petru Baciu, Aurelia Baciu, Beriu-monografie, Deva, 1972, p. 55.
44
Ion Miţariu, Şibotul - sat de pe Câmpul Pâinii, Sibiu, 2002, p. 126.
45
***, Cugir-500 (1493-1993), Sibiu, 1993, p. 114.
46
Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Hunedoara (în continuare ANDJHD), Fondul Primăria oraşului
Orăştie, dos. 4/1872, f. 6; dos 211872, f. 5.
47
Idem, dos. l/1874, Protocolul comunităţii Balomir nr. 59 din 9 august 1874.
48
Idem, dos. 3/ 1871. Protocolul comunităţii Sibişelu Vechi nr. 1-2 din 24 februarie 1868.
49
I. Iliescu, T. Istrate, op. cit„ p. 65.
50
ANDJHD. Fondul Primăria oraşului Orăştie, dos. 3/ 1872, f. 1.
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Vinerea, solicitând măcar un avans în sumă de 400 fl01ini, dar nu a obţinut decât 200 de
51
fl01ini, plătiţi o singură dată din casa alodială a comunei Vinerea •
Modul în care autorităţile locale înţelegeau să aplice legile şi să coordoneze
activitatea administrativă, a făcut necesară luarea unor măsu1i disciplinare împotriva
unor funcţionali. Astfel, în anul 1869, judele Nicolae Miklea din Şibot este suspendat
din funcţie pentru „mai multe abateli criminale", pierzând prin această sentinţă şi locul
52
în adunarea scaunului Orăştie .
În 1895, notarul Torday Bertalan, din Dâncu Mare, este cercetat disciplinar (mai
fusese suspendat în toamna anului 1894, pentru falsificare de document public) de către
avocatul dr. Aurel Muntean, din Orăştie, în urma unei cereri a locuitorilor din cele 5
comune care apa11ineau de cercul notarial al comunei respective. Ancheta a scos la
iveală numeroase „ilegalităţi şi defraudări" comise de notarul Torday, care a fost
suspendat din funcţie şi înlocuit de notarul Jeledinţiului, Solyom Ferencz 53 . Tot o
cercetare disciplinară a fost întreprinsă şi împotriva controlorului de dare din Orăştie,
Incze, în anul 1902. Acţiunea a fost iniţiată de către reprezentanţii comunităţii oraşului,
deoarece, Incze „a cărui oficiu e în dezordine, şi-a luat concediu şi a plecat la băi".
Rechemat de către plimarul Friedrich Acker, controlorul Incze a revenit în oraş, a
54
rezolvat neregulile semnalate şi astfel a fost ie1tat .
Reconstituirea organizării administrative a scaunului Orăştiei pe treptele
timpului, trebuie să ţină seama de reţeaua instituţională şi de acei bărbaţi care s-au
distins prin destoinicie în oficiile organizării de stat, de la cel mai de jos nivel, cel al
juzilor şi al juraţilor săteşti, până la vâ1ful puterii politice, juridice şi administrative. Ca
un corolar al afinnării româneşti în oficii de stat, este impresionantă uriaşa mobilizare şi
concentrare a acestor valoroşi oficiali români, administrativi şi militali, în realizarea
actului Marii Uniri de la 1Decembrie1918.

51

Idem, dos. 111873, f. 22-23.
Idem, dos. 311869, Scrisoarea lui Ioan Er6rely din Şibot către Magistratul din Orăştie la 8 februarie 1869.
5
J Suspendarea notarului Nathan-Torday, în „Revista Orăştiei", nr. 31, 29 iulie/10 august 1895, p. 3 şi nr.
32, 5117 august 1895, p. 3.
54
De la oraş, în „Libertatea". nr. 34, 3116 august 1902, p. 3; nr.37, 24 aug./6sept. 1902, p. 2 şi nr. 40,
14/27 sept. 1902, p. 3.
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THE ADMINISTRATIVE ORGANISATION OF THE DISTRICT
OF ORASTIE BETWEEN 1867-1914
Abstract
Orastie is situated in a favourable geographical position, on the middle course of
The Mures Valley, between very imp011ant centers for the south-west of Transylvania
(Deva, Sibiu, Alba-Iulia), being sun-ounded by numerous villages on both banks of the
Mures River, The Gradiste Valley and, in some periods, even farther. The town has
been included in different forms of administrative and politica! organisation. The
ten-itory of Orastie was included in the administrative and politica! organization of the
Saxons living in Transylvania until the final te1Tito1ial organization of the Hungarian
state in 1876.
The setting up of the Saxon town of Orastie is directly related to the Saxon and
Teutonic Knights' settlement in Transylvania, which is pan of an ample process of
Ge1man colonization of Central and Eastem Europe that took place between the lOlh and
141h centmies. The organization of Orastie was mentioned for the first time in a
document dated 14 July 1349. Depending on different events of the time, on politica!
and economica! reasons, the Austrian Empire performed a series of modifications
within the district, but al so regarding its belonging to certain administrative units that
were larger. In time, Orastie as a capital town, provine and small rural district, has
accumulated and hosted a number of institutions.
After 1876, when the royal land was abolished and included in the new counties,
Orastie was transfotmed into one of the 10 small rural districts belonging to Hunedoara
County. Suffering a few modifications in the organizational structure and te1Titorial
division, Orastie has continuity on the ten-itory and functioned until 1918, when
Transylvania was united to Remania.
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