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UN MONUMENT ISTORIC DIN TECUCI:
„CASA” DE PE STR. GALAŢI, NR.2
-RezumatLa intersecția străzilor 1 Decembrie 1918, Victoriei şi Galaţi din municipiul
Tecuci se află o clădire construită la sfârşitul secolului al XIX-lea, probabil în perioada
1887-1888, de către arhitectul I. Ieşanu (sau Eşanu), care a aparţinut lui Nicolae L.
Pelin, un „comersant casap” (măcelar).
Familia Pelin a fost o familie înstărită, veniturile sale regăsindu-se în proprietăţi
imobiliare din municipiul Tecuci, precum şi în acţiuni ale Băncii Tecuciului, toate
acestea lăsate moştenire de Nicolae L.Pelin celor trei copii ai săi, dar şi soţiei sale Zoe
N. Pelin. Clădirea din Strada Galaţi nr. 2 a rămas, din 1932, în proprietatea fiicei sale
Elena, profesoară, căsătorită cu locotenentul I. Rutza din Tecuci. În 1982, aceasta a
vândut imobilul C.A.R. Pensionari din Tecuci care, la rândul ei, a vândut-o în 2010,
unei persoane fizice.
În primele două decenii ale secolului al XX-lea, imobilul a găzduit pe membrii
misiunii militare franceze condusă de generalul Berthelot, iar după încheierea
Primului Război Mondial, pe Nicolae Iorga, preşedinte al Ligii Culturale.
Stilul constructiv al imobilului se înscrie în arhitectura eclectic-urbană.
Elementele sale plastico-decorative respectă normele neoclasicismului francez.
Acoperişul se distinge prin cupola înaltă, în formă de trunchi de piramidă.
Pentru plastica elementelor de pe faţade, pentru armonia compoziţiilor
arhitecturale, imobilul a fost considerat reprezentativ şi clasat ca monument istoric .
Cuvinte cheie: Tecuci, arhitectură, eclectic, Henri Berthelot, Nicolae Iorga,
monument istoric

A HISTORICAL MONUMENT IN TECUCI: THE “HOUSE” ON 2 GALAŢI STREET
-AbstractAt the crossroads of 1 Decembrie 1918, Victoriei and Galaţi Streets, in Tecuci
City, there stands a noticeable house built at the end of the 19th century, probably
between 1887 and 1888, by the architect I. Ieşanu (or Eşanu), house which belonged
to Nicolae L. Pelin, “a butcher merchant”.
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The Pelins were a wealthy family, their income residing in estates in Tecuci as
well as in shares in Tecuci Bank, all of these being inherited by the 3 children of
Nicolae L. Pelin, as well as by his wife, Zoe N. Pelin.
The building on 2 Galaţi Street was, since 1932, the property of his daughter,
Elena, teacher, married to lieutenant I. Rutza, from Tecuci. In 1982 she sold the
building to the Pensioners’ Mutual Aid Fund from Tecuci which, in its turn, sold it, in
2010, to a natural person.
In the first two decades of the 20th century, the building housed the members of
the French military mission led by General Berthelot and, after the end of World War I,
it hosted Nicolae Iorga, president of the Cultural League.
The style of the construction pertains to the eclectic-urban architecture. Its
plastic-decorative elements follow the standards of French neoclassicism. Its roof
stands out through its high, pyramid-shaped dome.
For the plastics of its facades, for the harmony of its architectural compositions,
the building was considered as representative and was ranked among the historical
monuments of the town.

Keywords: Tecuci, architecture, eclectic, Henri Berthelot, Nicolae Iorga,
historical monument


Municipiul Tecuci este situat în nord-vestul judeţului Galaţi, în Câmpia
Tecuciului şi lunca Bârladului, la 38 km de Focşani, 48 km de Bârlad şi 78 km de
oraşul reşedinţă al judeţului, Galaţi1 . Amplasat la o altitudine cuprinsă între 32 şi
60 de metri, el se extinde pe 6,5 km de la nord la sud, şi 4 km de la est la vest, fiind
străbătut de râul Bârlad, pârâurile Tecucel şi Rateş2.
Până la împărţirea administrativ-teritorială din 1968, oraşul Tecuci a fost
reşedinţa judeţului Tecuci , cunoscând o dezvoltare în plan urbanistic şi edilitar, în
special după 1850.
Astfel, în anul 1850, s-a hotărât, pentru prima oară, „construirea” de străzi în
târg şi ulterior încep să se edifice şi unele clădiri necesare administraţiei locale sau
celei a ţinutului: birouri pentru Eforie, case la cele patru bariere importante,
închisoarea, etc. 3
La 1869, se aplica, la Tecuci, un Regulament comunal, fără de care nu se
putea ridica, repara sau dărâma nici o construcţie, nici măcar un acoperiş sau
1

Sorin Geacu, Judeţul Galaţi, Dicţionar de geografie fizică, Editura CD PRESS, Bucureşti,
2007, p. 256.
2
Ibidem.
3
Ştefan Andronache, Gheorghe Gavrilescu, Laurenţiu Groza, Gina Negruţ, Mircea Nicu,
Elena Paraschiv, Stela Ţau, Doina Vlăsceanu, Monografia oraşului Tecuci, Editura pentru
literatură şi artă „Geneze”, Galaţi, 1999, p. 196.
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zaplaz de împrejmuire4, construcţiile solide din piatră sau cărămidă, imobilele de
locuit „cu 3 camere, una sală şi una prispă”, „cu zidăria de cărămidă, învelită cu
şindrilă”, convieţuind cu casele tipic ţărăneşti „cu două camere învelite cu hluji”5
sau vălătuci şi acoperite cu stuf6.
Se creiona, aşadar, o arhitectură specifică Tecuciului, în care caracterul
predominant al construcţiilor rustice cunoaşte o puternică influenţă străină,
rusească sau poloneză, construindu-se case tip conac de factură neoclasică, în
cadrul faţadelor acestora evidenţiindu-se: prispa, coloanele de susţinere a grinzii şi
frontonul de deasupra intrării principale7. Astfel de construcţii mai pot fi văzute şi
astăzi, unele dintre ele fiind clasate ca monumente istorice: Casa vornicului
Dumitru Tiron, Grădiniţa nr.14 (fostul Tribunal), vechiul sediu al Judecătoriei etc.
(Foto 1, 2, 3)
După încheierea Războiului de Independenţă, oraşul cunoaşte o revigorare a
construcţiilor cu caracter edilitar. Piaţa mare şi Grădina Publică încep să fie
flancate de o multitudine de clădiri de utilitate publică (Prefectura, Teatrul
Comunal, Tribunalul, Primăria, Pompieria, Poşta etc.) dar şi de hoteluri şi
cafenele8.
Perimetrul oraşului, aflat în continuă expansiune şi numele unor străzi au
fost descrise în lucrarea lui Nicolae I. Crivetz, „Geografia judeţului Tecuci”,
apărută la 1886. În această lucrare autorul împarte localitatea pe mahalale sau
suburbii distincte: Criveţeni, Mălureni, Peri, Buda, Sf. Dimitrie etc., iar Tecuciul
este împărţit în trei zone, corespunzătoare culorilor roşu, galben şi albastru9 (Foto
4). Străzile cele mai importante ale aşezării sunt Regele Carol I, Bacău, Elena
Doamna, Cuza Vodă, Ştefan cel Mare, Spitalului, Elisabeta.
În lucrarea de faţă, din planul surprins de Nicole I. Crivetz la 1886, ne
interesează un imobil construit spre sfârşitul secolului al XIX-lea, probabil între
anii 1887-1888, la intersecţia dintre str. Petru Rareş (astăzi, str.Galaţi) şi strada
Regele Carol I (astăzi, str. 1 Decembrie 1918), în zona de culoare roşie (foto 5).
Din documentele studiate: monografii, broşuri, contracte, documente de
arhivă din perioada 1887-1895,1897, 1933-1934 şi 1999, putem să efectuăm un
studiu istoric al acestui imobil, fără pretenţia de a fi exhaustiv, el putând fi
completat pe măsură ce se descoperă noi date în arhivă.
4

Ibidem, p.199.
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi (SJANG), fond Primăria oraşului
Tecuci, dosar 1 / 1874, f. 17.
6
Ibidem, dosar 3 /1874, f.24.
7
Ştefan Andronache, Gheorghe Gavrilescu, Laurenţiu Groza, Gina Negruţ, Mircea Nicu,
Elena Paraschiv, Stela Ţau, Doina Vlăsceanu, op.cit., p.201.
8
Ibidem.
9
Ibidem, p. 202.
5
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Pentru identificarea operativă a imobilului studiat aflat astăzi pe strada
Galaţi, nr. 2, trebuie spus că în perioada în care a fost edificat, sfârşitul secolului al
XIX-lea, strada Galaţi de astăzi, se numea strada Petru Rareş, aşa cum se poate
vedea în planul realizat de N. Crivetz la 1886. În anul 1899, strada Petru Rareş îşi
păstrează denumirea având 10 case10. După 1912, strada Petru Rareş devine strada
Dr. Boteanu11, în memoria doctorului Brat Boteanu care a depus eforturi susţinute
pentru înzestrarea Spitalului Comunal din Tecuci cu instrumente chirurgicale12,
preocupat fiind şi de perfecţionarea propriei sale pregătiri13.
În planul oraşului Tecuci de la 1938, întocmită de Constantin Gheorghe
Tomescu (Foto 6 şi 7), apare strada Dr. Boteanu pentru ca, în planul oraşului din
anul 1965, strada să figureze cu denumirea de Galaţi (Foto 8).
Imobilul studiat, cu folosinţa iniţială de locuinţă, după întinderea sa şi stilul
arhitectural a fost, cu siguranţă, edificat de către o persoană cu stare din oraşul
Tecuci, fără ca aceasta să poată fi identificată până acum.
La 1932, imobilul aparţinea unui proprietar din oraşul Tecuci, pe nume
Nicolae L. Pelin14, fără însă a şti dacă el a fost comanditarul acestuia şi nici data
când a intrat în posesia imobilului.
Despre descendenţa acestui Nicolae L. Pelin, documentele sunt foarte sărace
în informaţii. Un Pelin Sulgerul apare într-un zapis al lui Gheorghe Ştefan
Voievod, de la 4 februarie 1654, prin care se întărea boierului Lupaşco Nădăbaiu
„ocina şi moşia Rogozele la Sucmezău la ţinutul Putnei pe Polocin, un heleşteu şi
cu pomete şi cu câmpul pân la hotarul Sucmezăului şi a Marhilău şi pân în hotarul
lui Bărcan”15.
În „Arhondologia Moldovei”, paharnicul Constandin Sion scrie despre un
anume Costache Pelin, moldovean de la ţinutul Iaşi, care de mic slujind în casă la
logofătul Vasile Roset Cilibiu, a ajuns vătaf la moşia Coada Stâncei şi de curte în
Iaşi. Pe la 1826, stăpânul său devenind mare logofăt, acesta a mijlocit la domnul,
Costache Pelin fiind făcut căminar16.

10

SJANG, fond Primăria oraşului Tecuci, dosar 19 / 1899, f.6.
Ştefan Andronache, Gheorghe Gavrilescu, Laurenţiu Groza, Gina Negruţ, Mircea Nicu,
Elena Paraschiv, Stela Ţau, Doina Vlăsceanu , op.cit., p.204.
12
SJANG, fond Primăria oraşului Tecuci, dosar 21 / 1897, f. 1,3.
13
Ştefan Andronache, Gheorghe Gavrilescu, Laurenţiu Groza, Gina Negruţ, Mircea Nicu,
Elena Paraschiv, Stela Ţau, Doina Vlăsceanu , op.cit., p.357.
14
SJANG, fond Tribunalul judeţului Tecuci, Registre transcripţiuni, vol.54 / 1932-1933,
ff.74 v.-76v.
15
Constantin Solomon şi C.A. Stoide, Documente tecucene III, sec. XVII-XIX, Bârlad,
1941, p.13.
16
Constandin Sion, Arhondologia Moldovei, Editura Minerva, Bucureşti, 1973, p.210.
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Nici despre acesta nu putem susţine că ar fi vreun înaintaş al lui Nicolae L.
Pelin, deşi având în vedere că în perioada 1887-1894, în oraşul şi judeţul Tecuci nu
figurează niciun Pelin, putem bănui că el nu a locuit în acest ţinut, ci a venit şi s-a
stabilit în oraşul Tecuci spre sfârşitul secolului al XIX-lea.
Îl întâlnim, la Tecuci, pe Nicolae L. Pelin de abia în 1895 când , la 8
februarie, participă la „tragerea la sorţi a unui contribuabil din 10, pentru a lua
parte la Comisiunea de recensământ general al contribuţiunilor” care urma să
înceapă activitatea la 1 aprilie 189517.
La 22 noiembrie 1898, Nicolae L. Pelin este ales consilier alături de Theodor
Cincu, Gheorghe Petrovici, Alexandru D. Rîşcanu, Ion Ţuchel ş.a.18.
Nicolae L. Pelin era căsătorit cu Zoe N. Pelin, soţia sa fiind membru în
Comitetul de susţinere pentru înfiinţarea Şcolii Profesionale de fete, alături de
Maria N. Crivetz, Olga Şendrea şi Elena Anastasiu, preşedinta acestui comitet şi
soţia lui Tache Anastasiu, fost pârcălab de Galaţi şi Tecuci, proprietar al moşiilor
de la Ţigăneşti, Călmăţui dar şi al unor imobile din Tecuci.
La 20 ianuarie 1900, acest Comitet de susţinere, din care făcea parte şi Zoe,
soţia lui Nicolae L. Pelin, pune piatra fundamentală a Şcolii profesionale de fete
„Tache şi Elena Anastasiu”19 care va funcţiona, din 1901, în localul special
amenajat din strada Regele Carol I, astăzi strada 1 Decembrie 1918.
Nicolae L. Pelin şi soţia sa au avut trei copii: Maria, Elena şi Nicolae.
Maria, fiica cea mare, s-a căsătorit cu maiorul Emanoil Savopol.
Elena a fost căsătorită cu locotenentul I. Rutza din Tecuci şi a îmbrăţişat
frumoasa meserie de profesoară. Apare cu acest titlu academic la înfiinţarea
bibliotecii comunale din anul 1931, aflându-se în comitetul pentru organizarea
acesteia20.
Nicolae, unicul băiat, a ajuns magistrat la Cernăuţi21.
Familia Pelin era proprietara a mai multor imobile din oraşul Tecuci, printre
care şi al aceluia de pe strada Galaţi, nr. 2, fostă Dr. Boteanu, nr. 2, fără însă a
poseda moşii. Alte imobile deţinute în Tecuci: „un rând de casă cu locul lor” în str.
Regele Carol I, nr. 34; „case şi loc” în str. Ştefan cel Mare, nr. 25722.
Nicolae L. Pelin se ocupa cu negoţul cărnii de vită; altfel spus, era un
„comersant casap”. La 1895, se adresa Primăriei Tecuci cu o cerere pentru ridicare
17

SJANG, fond Primăria Tecuci, dosar 41 / 1895, f.29.
Dimitrie Balaban, Cartea donatorilor oraşului Tecuci, 1907, p.43.
19
Ştefan Andronache, Gheorghe Gavrilescu, Laurenţiu Groza, Gina Negruţ, Mircea Nicu,
Elena Paraschiv, Stela Ţau, Doina Vlăsceanu, op.cit., p. 291.
20
Ibidem, p.332.
21
SJANG, fond Tribunalul judeţului Tecuci, Registre transcripţiuni, vol.54/1932-1933,
f. 74v.
22
Ibidem.
18

84

DANUBIUS XXXI

preţului la carnea de vită deoarece „ vitele bovine scumpindu-se şi mai cu seamă
acelea grase nu-i mai convine a tăia şi vinde carnea pentru îndestularea oraşului
[…]”23.
Era o familie înstărită deoarece, la decesul lui Nicolae L. Pelin, survenit la
27 decembrie 193224, moştenitorii îşi împart averea constând în multe imobile,
terenuri cu construcţii din oraşul Tecuci, dar şi titluri de valoare, acţiuni.
Nicolae L. Pelin a fost unul dintre fondatorii Băncii Tecuciului, lăsând
moştenire un număr de 201 acţiuni la această bancă25, o instituţie apărută înainte de
intrarea României în Primul Război Mondial. Banca funcţiona într-o clădire
impunătoare26 transformată , în timpul războiului, în spital improvizat ca multe alte
clădiri din Tecuci27.
În perioada Războiului de Reîntregire, deoarece imobilul lui Nicolae L. Pelin
se afla chiar în zona centrală, a fost gazda membrilor misiunii militare franceze
condusă de generalul Berthelot28. De altfel, în unul din imobilele învecinate, în
localul Judecătoriei, se afla sediul Armatei I române, comandantul acesteia, general
Eremia Grigorescu, locuind la câteva sute de metri spre nord, în casa lui Theodor
Cincu, azi Muzeul Mixt Tecuci29.
În mai 1919, imediat după încheierea războiului, Nicolae Iorga este ales
preşedinte al Ligii Culturale şi întreaga activitate a sa în cadrul Ligii şi a cursurilor
de vară (reluate în vara anului 1921 şi trecute sub egida Ligii în 1923, conform
hotărârii adoptate la Congresul de la Galaţi) va fi consacrată conlucrării paşnice cu
minorităţile naţionale prin cunoaştere şi respect reciproc.
Nicolae Iorga a fost găzduit în casa lui Nicolae L. Pelin, din strada Galaţi, nr.
2, fostă Dr. Boteanu, cu ocazia unor vizite întreprinse la Tecuci, ca preşedinte al

23

SJANG, fond Primăria Tecuci, Dosar nr.41 / 1895, f.61.
Cercetările documentelor de arhivă au condus la rezultatul că Nicolae L.Pelin ar fi
decedat într-o altă localitate, probabil Galaţi, Bucureşti sau chiar Cernăuţi, unde era
magistrat fiul său.
25
SJANG, fond Tribunalul judeţului Tecuci, Registre transcripţiuni, vol.54 / 1932-1933,
ff. 74 v.-76 v.
26
Ştefan Andronache, Gheorghe Gavrilescu, Laurenţiu Groza, Gina Negruţ, Mircea Nicu,
Elena Paraschiv, Stela Ţau, Doina Vlăsceanu, op.cit., p.206.
27
Ibidem, p.173.
28
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi (DJCG), dosarul monumentului istoric Casă, azi
CAR Pensionari Tecuci.
29
Ştefan Andronache, Gheorghe Gavrilescu, Laurenţiu Groza, Gina Negruţ, Mircea Nicu,
Elena Paraschiv, Stela Ţau, Doina Vlăsceanu, op.cit., p. 176.
24
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Ligii culturale române30, având în vedere că această Ligă avea o filială la Tecuci,
încă din 189331.
În perioada anului 1924, Primăria Tecuci va urmări o modernizare a oraşului
prin „deschiderea pieţii” la intersecţia străzilor Carol, Dr. Boteanu, I. C. Brătianu şi
Bulevardul Elisabeta. Proprietarii caselor de pe colţurile dinspre nord şi sud au
cedat părţi din teren, Piaţa căpătând conturul agreabil din prezent32.
Putem conchide că, iniţial, imobilul din str. Dr. Boteanu, nr. 2, azi str. Galaţi,
aflat la intersecţia străzilor Dr. Boteanu şi Regele Carol I, a avut o suprafaţă de
teren mai întinsă care a fost restrânsă, prin cedare, de către Nicolae L. Pelin ca
urmare a amenajării acestei pieţe.
Prin partaj voluntar imobilul a intrat în proprietatea Elenei I. Rutza care
„primeşte şi rămâne exclusivă proprietară asupra imobilului din Tecuci, str. Dr.
Boteanu, nr. 2 […]”33.
Imobilul, compus din curte şi teren, avea o suprafaţă destul de întinsă la data
decesului proprietarului Nicolae L. Pelin. La est se învecina cu str. Regele Carol I,
la apus cu locul viran al proprietarului Elena Haşmaş, la nord cu Liceul de fete
„Tache şi Elena Anastasiu” şi proprietatea soţilor Maria şi maior Em. Savopol şi la
sud cu str. Dr. Boteanu34.
Clădirea imobilului studiat era foarte apropiat de proprietatea soţilor Maria şi
maior Em. Savopol, căci exista şi o servitute de „streaşănă şi scurgere” în curtea
imobilului aparţinând familiei Savopol35.
Nu cunoaştem ce s-a întâmplat cu una din aripile imobilului, aripa B, aşa
cum am denumit-o noi, situată în partea de nord-vest a clădirii, care astăzi se află în
proprietatea altei persoane.
Despre aripa A, cea aflată studiului de faţă, ştim că Elena I. Rutza a vândut-o
în anul 1982, Casei de Ajutor Reciproc al Pensionarilor din Tecuci, iar terenul, în
suprafaţă de 343 m2, l-a trecut în proprietatea statului, conform contractului de
vânzare cumpărare, autentificat la notariatul de stat sub nr. 1923 din 30 octombrie
1982. Tot atunci a fost schimbată şi funcţiunea, din locuinţă în birouri.
De abia după evenimentele din decembrie 1989, prin Ordinul nr.7730 din
31.08.2006, emis de Instituţia Prefectului a judeţului Galaţi, imobilul se reîntregea
şi cu terenul.
30

DJCG, dosarul monumentului istoric Casă, azi CAR Pensionari Tecuci.
Ştefan Andronache, Gheorghe Gavrilescu, Laurenţiu Groza, Gina Negruţ, Mircea Nicu,
Elena Paraschiv, Stela Ţau, Doina Vlăsceanu, op.cit., p. 316.
32
Ibidem, p.207.
33
SJANG, fond Tribunalul judeţului Tecuci, Registre transcripţiuni, vol.54 / 1932-1933,
ff. 74 v.-76 v.
34
Ibidem.
35
Ibidem.
31
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În anul 2010, imobilul trece în proprietatea unei persoane fizice.
În ceea ce priveşte arhitectura imobilului, clădirea a fost edificată după un
proiect al arhitectului I. Ieşanu, (sau Eşanu), în ultima parte a secolului al XIX-lea,
probabil între anii 1887-1888. Nu există însemne sau mărci la faţade, la interior, ori
pe pardoseala imobilului care să ateste o datare precisă. Planimetria rectangulară,
materialele de construcţie folosite: piatră, cărămidă, lemn şi tablă, existenţa unor
clădiri în oraşul Tecuci, elevate cu materiale identice şi cu elemente constructive
apropiate, ne determină să amplasăm imobilul în perioada amintită.
Acest fapt este motivat de faptul că oraşul Tecuci a avut două Regulamente
de construcţii între 186936 şi 1890. În 1890, edilii oraşului au aprobat Regulamentul
pentru sistematizarea clădirilor din oraş prin care stabilea înălţimea gardurilor, a
porţilor şi portiţelor, materialele din care se puteau realiza, dărâmarea bordeielor, a
beciurilor aflate în ruină, lăţimea străzilor şi trotuarelor37. Opinăm că edificiul
propus studiului, s-a înălţat potrivit regulamentului anterior celui din 1890.
Monotonia planimetrică a edificiului, în plan orizontal, divizat în două
proprietăţi distincte şi fără legătură între ele (numite aripa A şi aripa B), este
întreruptă de pridvorul de pe faţada sudică, faţada dinspre fosta stradă Dr. Boteanu,
azi str. Galaţi şi încăperea cu balcon de pe colţul clădirii, situată în partea de sud –
est a acesteia.
Edificiul a fost elevat în stil eclectic, elementele sale plastico-decorative
ieşind din tiparul arhitecturii predominant rustică a oraşului Tecuci din acea
perioadă, înscriindu-se în normele neoclasicismului francez, caracterizat prin
reînvierea elementelor decorative de sorginte greco-romană, şi dezvoltând noi
principii, transformate destul de repede în reguli rigide ce ţineau de claritatea
expunerii, simplitate a structurii prin intermediul ordinii, simetriei şi proporţiilor.
Vom menţiona în cele ce urmează câteva date despre aripa A.
Imobilului a fost edificat pe un singur nivel , aripa A având planul în forma
literei L, distingându-se prin linia zveltă, acoperişul mansardat cu lucarne ochi de
bou şi învelitoare cu tablă în „solzi de peşte”, din care se evidenţiază turnul în
formă de trunchi de piramidă cu o lucarnă ochi de bou supradimensionată care
marchează intrarea principală (foto 9).
La faţadele clădirii situate pe cele două străzi astăzi - str. Galaţi şi str. 1
Decembrie 1918 - deosebim trei registre: soclul, registrul median şi cornişa, tratate
identic în ceea ce priveşte suprafaţa lor. Articularea orizontală a faţadei este
asigurată de brâiele profilate dintre soclu, parter şi pod, precum şi de cornişa bogat
profilată a clădirii, susţinută de console decorative, care trasează compoziţia
36
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tripartită a arhitecturii clasice, specifice, unde antablamentul prezintă o cornişă cu
denticuli şi console decorative, friză şi arhitravă profilată.
Primul registru, cel reprezentat de soclu, este tratat în mod simplist, fără
elemente reliefate.
Registrul median, împărţit în registrul inferior şi registrul superior, prezintă
fiecare în parte particularităţi care , prin întregul pe care îl alcătuiesc
contribuie în cea mai mare măsură la frumuseţea şi eleganţa clădirii. Registrul
inferior este reprezentat de prelungirea profilaturii ancadramentelor ferestrelor , cu
decoraţiuni dreptunghiulare cu simple chenare de tencuială.
Al doilea registru, cel superior, este separat de un brâu şi conţine zona
ferestrelor decorate cu ancadramente care susţin frontoane arcuite, puternic
profilate, cuprinzând elemente decorative.
Colţurile registrului median sunt încadrate de pilaştri decorativi cu chenare
profilate şi terminaţii cu capiteluri compozite.
Cel de al treilea registru, aflat în partea superioară a clădirii, este tratat
decorativ, cu friza lipsită de ornamente în antiteză cu cornişa somptuoasă şi
arhitrava cu profilaturi accentuate.
Faţada sudică a clădirii este faţada dinspre stradă, faţada care asigură accesul
în clădire.
Imobilul a fost cândva înconjurat de un gard din fier forjat, sprijinit pe stâlpi
de zidărie, aşa cum aveau toate imobilele din acea perioadă (trebuiau să se înscrie
în prevederile noului regulament adoptat la 1890).
Intrarea prezintă o scară monumentală (piatră sau marmură). Astăzi scara s-a
realizat din cărămizi tencuite cu ciment, cu parapete profilate şi uşor arcuite,
susţinute pe baluştri ornamentali, din zidărie. Scara conduce spre un pridvor
deschis, având colţurile marcate cu pilaştri, arcada intrării fiind susţinută de două
coloane, cu fus drept, canelat şi capiteluri ionice care conferă grandoare accesului
în edificiu marcând astfel intrarea ca intrare principală (foto 10).
Baluştrii scării de acces se regăsesc şi la balustrada balconului semicircular
de pe colţ , balcon ce corespunde salonului de oaspeţi din interior (foto 11).
Intrarea propriu-zisă în clădire se face printr-o uşă din lemn sculptat,
impozantă, cu motive decorative vegetale. Deasupra intrării se află un fronton
semicircular din lemn sculptat. Funcţional, clădirea este organizată ţinând cont de
compoziţia neoclasică a partiului. Distribuţia încăperilor este subordonată rolului
holului central. Acesta este tratat cu elemente specifice limbajului neoclasic –
profile decorative, stucaturi la plafon.
În jurul acestui hol se află spaţii perimetrale care adăpostesc spre vest două
încăperi reprezentative, comandate, în timp ce pe frontul de est se află salonul,
impozant prin spaţialitate şi o cameră de serviciu, în relaţie directă cu salonul dar
având o legătură cu un coridor.
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Din salon, locuitorii imobilului ori oaspeţii acestora puteau ieşi în balconul
semicircular, apărat de un parapet masiv, din zidărie, a cărui balustradă este
sprijinită de baluştri identici cu aceia de la intrare. Deasupra uşii se află un
luminator semicircular. De pe balconul aflat pe colţul clădirii, în partea de sud est a
acesteia, se vedeau curtea imobilului plină cu flori şi pomi, precum şi intersecţia
dintre strada Regele Carol I, str. Dr. Boteanu şi Bulevardul Elisabeta. Cedarea
terenului pentru amenajarea rondoului în 1924, a determinat ca balconul să fie
mult mai apropiat de una din străzile importante ale oraşului şi să asigure o
participare mai largă la spectacolul străzii din perioada interbelică.
Toate încăperile, mai puţin holurile şi coridoarele, prezintă stucaturi la
plafoane, chenarele acestora cuprinzând elemente ornamentale geometrice şi
vegetale (foto 12).
La faţada dinspre nord a imobilului se poate vedea o construcţie recentă
alipită de clădirea originară.
Acest imobil ilustrează stilul arhitectural al Tecuciului de la sfârşitul de secol
al XIX-lea. El a găzduit personalităţi ale României din perioada interbelică.
Imobilul respectiv a fost propus pentru clasarea ca monument istoric în categoria
monumentelor de arhitectură (cu importanţă locală şi judeţeană).
Astăzi, imobilul figurează în Lista monumentelor istorice a judeţului Galaţi,
cu denumirea de „Casă” având codul GL-II-m-B-03104, fiind clasat, ca atare,
pentru arhitectura deosebită.
Faţadele, decoraţiile interioare trebuie, cu importanta contribuţie a
locuitorilor Tecuciului, să facă obiectul unei intervenţii profesioniste, cu specialişti
atestaţi de către Ministerul Culturii, aşa cum prevede de altfel şi Legea 422 din
2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată în 2006. Pentru
celelalte lucrări, considerăm că este suficient prezenţa unui specialist atestat de
Ministerul Culturii care să supravegheze lucrările şi să intervină acolo unde este
cazul.
Renovarea clădirii, refacerea ornamentelor, păstrarea elementelor
decorative la tâmplărie, ar restaura frumuseţea acesteia şi ar recomanda-o
interesului turistic actual.
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