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Rezumat: Din bogatul tezaur documenatr privind dezvoltarea şi
modernizarea oraşului Galaţi, au fost selectate 47 de documente publicate
între 1855‐1856, în Manualul Administrativ al Moldovei, cu referire la
perioada punerii în aplicare a Regulamentului Organic, act normativ
considerat drept prima Constituţie modernă a Moldovei.
Dezvoltarea oraşului Galaţi în prima jumătatea a secolului al XIX‐lea s‐a
datorat, în special, domnitorului Mihail Sturdza, care a înţeles rolul pe care
putea să‐l dobândească singurul port al Moldovei, în cadrul politicii economice
a marilor puteri din Europa apuseană, precum şi a Imperiului ţarist, după
Tratatul de la Adrianopol (1829).
Cuvinte cheie: regulament organic, porto‐franc, pârcălăbie, eforie, carantină,
port, Adrianopol.
THE TOWN OF GALATI IN THE DOCUMENTS OF THE ADMINISTRATIVE
HANDBOOK OF MOLDAVIA
1834‐1852
Abstract: The article contains 47 documents, selected from the rich
documentary fund dealing with the development and the modernization of the
town of Galaţi. They were published between 1855 and 1856, in the
Administrative Handbook of Moldavia, and deal with the application of the
“Organic Rules”, the normative act considered as the first modern Constitution
of Moldavia.
The development of the town of Galaţi during the first half of the XIX‐th
century was due especially to the ruler Mihail Sturdza, who realized the role
that the only port of Moldavia could have played in the economic policy of the
great powers from the Western Europe and of the Tsarist Empire, after the
Treaty from Adrianopol (1829).
Keywords: “Organic Rules”, porto‐franco, prefecture, town hall, quarantine,
port, Adrianopol.
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În prima jumătate a secolului al XIX-lea, oraşul Galaţi a fost în atenţia
specială a domnitorilor Mihail Sturdza (1834-1849) şi Grigore Alexandru Ghica
(1849-1853 şi 1854-1856), ajungând a fi principalul debuşeu pe Dunărea maritimă,
la concurenţă cu Odesa.
O serie de documentele referitoare la oraşul Galaţi, emise în această
perioadă, sunt cuprinse în „Codul de dispoziţii administrative”, proiect iniţiat de
domnitorul Grigore Alexandru Ghica, care prin Ofisul Domnesc nr.70, din 6
decembrie 1850, dispune înfiinţarea unei Comisii pentru alcătuirea acestei lucrări.
Comisia formată din G. Şuţu, P. Florescu postelnic şi Dimitrie Hasnaş agă,
primeşte aprobarea de a denumi acest Cod, „ Manualul Administrativ”1.
Lucrarea a apărut în două volume (vol. I,1855 şi vol. II,1856), fiind tipărită
la Iaşi, în Tipografia Buciumul Român, proprietatea lui Teodor Codrescu şi
Dimitrie Gusti.
Pentru alcătuirea Manualului Administrativ, membrii Comisiei au cercetat
„arhivele Osebitelor Departamente şi Instanţii”, derulându-şi activitatea în
perioada 8 ianuarie 1852-16 iunie 1853. În data de 17 iunie 1853, Grigore
Alexandru Ghica aprobă prin Rezoluţie Domnească, tipărirea Manualului
Administrativ, într-un prin tiraj de 1.500 de exemplare, purtând pecetea
Domnească şi „protocolite de Luminarea sa Beizade Iorgu Şuţu”; acestea urmau a
fi trimise tuturor administraţiilor din ţinuturile Moldovei, ca un „Manual care este
o dezvălire a prinţipiilor reglementare şi a legilor votate după vreme”. Pecetea
Domnească a fost pusă doar pe primul volum.
Volumul I conţine documente numerotate de la 1-465, iar în al doilea volum
numerotarea continuă de la 466-994. Parte din cele 994 de documente sunt
completate de alte acte normative apărute ulterior şi consemnate de Comisie prin
paranteze pătrate cu steluţă.
Din cuprinsul acestui Manual Administrativ am selectat o parte (47) din
documentele referitoare la oraşul Galaţi, emise într-un răstimp de aproape 20 de ani
1834-1852, în ordinea cronologică a emiterii lor. Fiecare document are numărul
curent, şi pagina din volumul respectiv.
La câteva luni după ocuparea tronului Moldovei, aprilie 1834, Mihail
Sturdza a dat curs cererii locuitorilor din Galaţi, privind îmbunătăţirea negoţului,
semnând Hrisovul Domnesc din 23 august 1834, prin care se statornicea pentru
Galaţi, regimul de oraş Porto-franco, „datorită priincioasei poziţii a locului”. Timp
de 15 ani Mihail Sturdza s-a interesat personal de bunul mers al dezvoltării şi
înfrumuseţării oraşului Galaţi, considerând că acest singur port al Moldovei poate
deveni „o perlă a Dunării” maritime.
1

În cursul anului 2015, Editura Muzeului de Istorie Galaţi va publica ediţiea adnotată a
Manualului administrativ al Moldovei, cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la apariţia
primului volum (1855).
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Aflăm astfel din documentele prezentate, printre altele, despre aprobarea
dată de Sultan pentru folosirea steagului sau „bandiera cu marca naţională” a
Moldovei, de către vasele comerciale de pe Dunăre şi Marea Neagră, începând cu
anul 1834.
De asemenea constatăm grija deosebită purtată de Cârmuirea de la Iaşi, dar
şi de Obştea Eforiei Galaţi, pentru înfrumuseţarea oraşului prin sistematizarea
edilitară, stabilirea clară a locurilor pentru deschiderea unor Pieţe comerciale, a
ridicării de şcoli publice, pentru ridicarea unei Catedrale ortodoxe, de stabilirea
locului de Carantină, a organizării Miliţiei, Jandarmeriei, Vămii, Închisorii şi
Căpităniei portului Galaţi, a stabilirii cuantumului mărfurilor scutite sau nescutite
de vamă.
La solicitarea comunităţii evreilor din Galaţi, Mihail Sturdza emitea
Hrisovul Domnesc din 25 februarie 1846, prin care permitea negustorilor evrei din
Galaţi să ia „prosfora de un leu la mia de lei, după valora tuturor mărfurilor ce se
vor importa şi se vor exporta din acest Prinţipat” , pentru ridicarea unui Spital
„pentru căutarea şi lecuirea bolnavilor săraci, atât a celor de loc, cât si a celor
streini”.
Aflăm de asemenea că a fost votată o lege, întărită prin Ofisul Domnesc din
29 aprilie 1852, prin care se stabilea înfiinţarea unei linii de comunicaţii între
Galaţi şi Târgu Ocna, „alcătuită de railuri (şine) şi slujită de vagonuri trase de
cai...cale ce se poate prelungi printr- o linie întrunitoare până la Roman”.
Tot în anul 1852, domnul Grigore Alexandru Ghica verifica legalitatea
„cursului monedelor”, constatând că „într-o ţară de aşa mică întindere ca
Moldova...sunt trei osebite cursuri nominale”, care aduc „vătămare locuitorilor
birnici, care neputând urmări în alcătuirea lor, suirile pripite a monedei, şi
obicinuiţi a nu contracta decât în lei, nu primeau monede respunzetoare
deopotrivă la valora tocmelei”.
Iată de ce considerăm oportună prezentarea acestor documente, în întregul
lor, în condiţiile în care există doar prima ediţie, rară, a Manualului Administrativ
al Moldovei (1855-1856), tipărit cu grafie chirilică de tranziţie.
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Nr. 910. (II, pp.579-582)
Carte domnească din 23 Avgust 1834 sub nr. 23, adresată cătră Pârcălăbia de
Galaţi, cuprinzătoare de înbunătăţirile proectate a se face la acest port după cerirea
Obştei locuitorilor de acolo.
În vremea pitrecirei noastre la Galaţi, precum şi la 22 a lunei Iulie, locuitorii
acelui oraş, cu însufleţire de cugetări lăudate, au intrat cătră Noi cu jalbă, cerând
oareşcare înbunătăţiri privitoare cătră înflorirea negoţului, cerşută de priincioasa poziţie
a locului. Noi am preţuit dreptatea acelor ceriri, care învrednicesc din partea noastră
toată îmbărbătarea şi sprijinirea; şi dar cercetând în Sfatul Nostru propoziţiile făcute,
Noi facem cunoscut Pârcălăbiei măsurile ce s-au socotit a se primi pentru statornicirea
acelui oraş de Porto–franco, precum aice gios se arată.
1. Că înfiinţarea oraşului Galaţi de Porto–franco, este după pilda şi altor oraşe
din Evropa, ce se folosesc de un asemine privileghiu. Noi, o socotim şi cuviincioasă şi
folositoare pentru a se da negoţului întinderea cerşută şi pentru a se îndemna case
neguţitoreşti, ca să alerge înpreună cătră creştirea negoţului în Moldova. Dar pentru a
se aduce în împlinire o măsură atât de interesantă şi a se aşeza pe temelii statornice,
este trebuinţă ca mai întâiu să se facă şanţuri înpregiurul lui, precum şi patru bariere, și
încăperile trebuitoare pentru aşezarea cantorilor vămei şi a slujitorilor păzitori. Şi după
aceste pregătiri să se declareză oraşul de Porto–franco.
2. Pentru facerea barierilor s-au pus însărcinare asupra Depart(amentului) din
Lăuntru ca de la anul viitor să o puie în lucrare cu următoarele închipuiri, adică: şanţul
să se lucreze cu ţiganii Domneşti din zilele datornice după Aşezământ, iar orăşenii,
pentru a cărora folos se dă această înlesnire, să plătească un preţ măsurat de stânjinul
săpat, care bani se vor întrebuinţa pentru înfiinţarea barierilor şi a cantorilor, pe cât va
ajunge suma.
3. Neguţitorii oraşului în această curgere de vreme, vor ave îngrijere ca să aducă
de la Odesa cărţi tipărite pentru legiuirele Porto-franco, şi închipuind un proect, să-l
înfăţoşeze Ocârmuirei, ca potrivindu-l cu rânduielile şi legiuirile de aice, să alcătuiască
lege de povăţuire întru întemeierea acestui Aşezământ.
4. Fiindcă zidirile ce se află astăzi în oraşul Galaţi, nu se află în cerşuta linie şi
cu toate îndemânările trebuincioase, potrivit cu scoposul obşteştii dorinţe, Noi găsim de
cuviinţă să hărăzim înfiinţarea din nou de case neguţitoreşti, şi să dăm orişicui va voi a
se folosi de negoţul acestui oraş, ca să zidească binale pe acel loc cu aceasta. Ca acele
zidiri să se facă statornice, şi nu de lemn, şi pe linie, lăsându-se uliţele largi şi celelalte
îndemânări.
5. Inginerul Statului s-au însărcinat ca să alcătuiască un plan şi regule de
povăţuire, potrivit cu dorinţa orăşenilor pentru zidirile ce se vor face pe acel loc şi ca să
rădice tot într-o vreme şi planul oraşului vechi, cu povăţuire de liniea ce trebue a se
face şi a se păzi întru înfiinţarea zidirilor ce din nou s-ar face într-însul, şi întru
îndreptarea uliţelor pe la locurile unde va cere trebuinţa.
6. Pentru privigherea lucrărilor după planuri, să se aşeze un inginer, sau
arhitector, cu leafă de la Eforie, carele înpreună cu dânsa şi cu cei mai însemnători
neguţitori să aibă această îngrijere, aşa precum după croirea planului cerşut, locul pe
lângă oraş, fireşte să strâmtează, încât vitele orăşenilor, precum şi acelor ce vor veni
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din alte părţi ale Moldovei, cu cară încărcate de producturi şi alte mărfuri, nu pot ave
îndemânarea trebuincioasă pentru păşune. Noi, spre a nu se pricinui strâmtorire în
aceasta, găsim de cuviinţă a se face înlesnire, adică a se slobozi locul numit Bădălan,
prin giosul târgului Galaţi, care loc se socoteşte a fi cu îndestulare pentru păşunea
vitelor. Dar fiindcă folosul acelui loc se cuvine Visteriei Statului, şi ea urmează a fi
despăgubită, Noi am însărcinat pe Departament ca prin Pârcălăbia de Galaţi să facă un
smet de venitul acelui loc, după acăruea înfăţoşare se va chibzui un preţ măsurat spre
despăgubirea haznelei.
7. Ocârmuirea, ţintind cătră înlesnirea negoţului şi cătră siguranţia privitoare
cătră starea sănătăţii, la care Poliţia de acum a Carantinei este neîndemânătoare, au
închipuit planul cuviincios pentru mutarea Carantinei, mai gios de Galaţi, la un loc
potrivit, şi a se aşeza pe temelii de zid, statornice; şi cu toate că aducirea întru împlinire
a acestii măsuri folositoare cere o somă de 250 mii lei, şi Visteria Statului în vremea de
faţă nu poate a se îndemna întru a slobozi suma cerşută, Noi am socotit a nu lăsa
această măsură în părăsire. Şi dar am însărcinat pe Visterie ca să sloboadă din prisosul
Căpitanului carantinesc, şi să se înceapă lucrarea de la primăvara viitoare, care să
meargă în sporire după îndemânarea de mijloace.
Apoi cu asemine închipuire şi cu soma ce ar jărtfi neguţitorii speculanţi din
Galaţi, în a cărora folos se mută Carantina, se nădăjduieşte a agiunge la ţălul obşteştii
dorinţi, iar Carantina de la Ţiglina, după înfiinţarea acei din nou, să se vândă sau în
folosul Comitetului, sau pentru suma împrumutată din Casa de rezervă, sau să se facă
Cazarmie pentru miliţia aflătoare la Galaţi, pentru ca obştia târgoveţilor să nu aibă
povoare de cvartiră.
8. Se vor face trei prigavoruri prin mijlocirea cărora neguţitorii să-şi poată
împărtăşi interesurile lor, având voe a merge şi sărbătorile, cu păzitori de-ai Carantinei
care să privigheze de a nu se urma vreun fel de comunicaţie.
9. Fiincă heiurile aflătoare la Carantina de acum nu sânt îndestul spre înlesnirea
exportaţiei zaherelelor, pentru a nu fi ele supuse stricăciunei la vreme de ploi şi
umezeli, se socoteşte ca exportaţia lor să se urmeze de prin magazale, în fiinţa
orânduitului din partea Ocârmuirei.
10. Pentru aducerea surinului în bună orânduială, sau pentru desfiinţarea lui, sau pus în lucrare cele de cuviinţă prin Comitetul Sănătăţii, după măsurile cerşute de
legiuirile carantineşti.
11. Pentru înlesnirea neguţitorilor întru expeduirea mărfurilor lor prin Carantină
în Prinţipat, şi spre a lipsi tot felul de cugetări de catahris din partea cinovnicilor
carantineşti, neguţitorii vor fi volnici a-şi rândui din partea lor, cu leafă de la dânşii, doi
epistaţi, pe lângă ceilalţi amploiaţi carantineşti, care vor privighea şi vor înscrie
mărfurile neguţitoreşti ce se vor depune în Carantină, fiind însărcinaţi de protectorul
mărfei.
12. Pentru mărchitănia de la Carantină, se hotărăşte că dacă după îndatorirea ce
se va pune asupra proprietariului de a aşeza un marchitan, carele să aibă cu prisosinţă şi
de bună calita toate acele trebuitoare pentru îndestularea pasajerilor din Carantină,
atuncea Pârcălăbia este împuternicită a slobozi voe pasajerilor ca prin comisarii lor săşi facă provizioanile trebuincioase pe vremea şiderii în Carantină, iar mărchitănia de la
Zastava Ţiglina se va desfiinţa cu totul, şi neguţitorii vor ave dreptate de a-şi rândui un
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commisioner pentru îngrijerea îndestulării aflătorilor prin corăbii; cu aceasta ca acel
comisioner să nu fie volnic a presupi.
13. Pentru înlesnirea neguţitorilor greci care au giudecăţi la Tribunalul de
Comerţ, vremelniceşte se va rândui amândouă Mădulările de negoţ, din tagma
neguţitorilor, care vor fi datori de a face perilipsă în limba moldovinească, după jalbile
ce vor primi.
14. Producturile şi celelalte lucruri de negoţ ce din părţile Turciei şi ale Valahiei
se aduc transit cu cârlace la Galaţi, pentru ca de acolo, încărcându-se în corăbii, să le
trimată în alte locuri, vor fi slobode a se pune în magaziile Schelii până la sosirea
corăbiilor spre încărcarea lor.
Însă spre depărtarea a tot felul de catahrisis din partea Ocârmuirei, se va rândui
înadins cinovnic ca să măsoare pânea ce se va descărca prin magazale; carele va fi
însărcinat a privighe asemine şi exportaţia ei, ca să nu urmeze vreun sfitarismos peste
suma ce au intrat.
15. Neguţitorii vor alcătui un proect pentru regulile tranzitului, şi-l vor supune
Ocârmuirei spre întărire.
16. Pentru felurile lucrărilor, sau a producturilor de negoţ, a cărora exportaţie,
după împregiurări vremelniceşti, va fi oprită spre regularisirea acelora ce se
îndeletnicesc cu spicularea lor, se va face cunoscut opşteşte cu şese luni mai înainte.
17. Pentru înlesnirea conrespundenţiei cu deosebitele locuri, în lăuntru şi în
afară din ţară, se va aşeza la Galaţi o expediţie regulată prin care să se poată trimite
bani şi scrisori mai ales la Eşi, Ibraila şi Reni, având lucrarea ei de două ori pe
săptămână, în zilele hotărâte, iar cheltuielile aceştii expediţii se vor acoperi din plata
scrisorilor şi a gropurilor.
18. Pentru ca să se păzească buna orânduială în cumpărarea şi vânzarea
mărfurilor, se va orândui, după alegerea tagmei neguţitoreşti, şi prin lucrarea
Tribunalului de Comerţ, mijlocitoriu obşteşti şi chiliceşti, care să fie oameni de
credinţă, şi să deie sigure chizăşii la Tribunalul de Negoţ, supuindu-se sub jurăminte că
vor păzi curăţenia, credinţa şi secreturile cerşute de acest sistem; şi asemine, se va
orândui şi un notariu care să treacă într-o condică curată vânzările şi cumpărările
mijlocitorilor; care condică se va lua de temeiu şi la Tribunaluri, de va cere trebuinţa,
cu altă alcătuire.
19. Mădulările Eforiei orăşeneşti să fie alese de obştea târgului şi prin
conglăsuirea celor mai mulţi şi mai cinstiţi neguţitori, cu lăcuinţa şi averea în Moldova
şi case neguţitoreşti; cu aceasta însă ca feţile alese să fie oameni care să răspundă la
dorinţa Ocârmuirei şi legile aşezate întru aceasta, şi care apoi vor ave însărcinare
pentru toate cele ce privesc la înfrumuseţarea oraşului şi chivernisirea materialnicilor
lui interesuri, alcătuind şi înadins regule.
20. Pentru înfrumuseţarea oraşului Galaţi, se va face şi acolo pave(le) ca în
oraşul Eşi; şi osebit se vor face şi alte două drumuri cu şose, unul din dreapta, cătră
Râpă şi altul spre stânga spre poştă, spre înlesnirea carelor încărcate ce intră şi ies.
Şi pentru pave(le), obştea va plăti câtimea hotărâtă de un stânjân, după pilda
Eşului, întrebuinţându-se în aceasta şi ajutoriul de la Eforia din Galaţi, din prisosul
iraturilor şi a cheltuielilor ei, iar încât pentru şosele, se vor face de Departamentul din
Lăuntru cu Ţinutul.
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21. Pentru plata ace se ia de cătră Valahia la Vădeni, pe cherestele şi plutile ce
se pogoară pe apa Siretiului, precum şi pentru a se face plutitoare riurile Prutul şi
Siretiul, spre înlesnirea suirei şi pogorârei pe ele a trebuincioaselor producturi, după
lucrarea ce s-au pornit, se va face punere la cale.
22. Obştia oraşului Galaţi va ave patru deputaţi ce tagma neguţitorească îi va
alege, care vor fi însărcinaţi cu îngrijire şi stăruire întocmai spre împlinirea operaţiei
cuprinsă în aceasta, adresarisindu-se cătră Pârcălăbia de Galaţi pentru înlesnirile de
care vor ave trebuinţă în împlinirea lor.
23. Pe lângă acestea noi de trebuinţă, găsim a adăogi spre ştiinţa orăşănilor, că
deşi lipsa de pâine, la care din pricina săcetei au agiuns bieţii locuitori, Noi am luat
grabnice măsuri, pentru care am şi chemat extraordinara întrunire a Obicinuitei
Obşteşti Adunări. Dar pentru a nu se aduce jignire exportaţiei, unul din mijloacele din
care revarsă bogăţiile în Ţară, Noi sântem în hotărâre ca pe temeiurile statornicite,
exportaţia grâului, în câtimea cerşută de împregiurările timpului, să nu fie nicicum
oprite. Drept aceia, Noi nu ne îndoim a crede că prin înlesnirile ce se hărăzesc şi prin
stăruitoare împreună lucrare a orăşănilor, se va aduce întru împlinire scoposul
dorinţilor noastre, unite cu acele ale lor.
Nr.599 (II, p.106)
Firmanul slobozit de Măritul Sultan, în luna rebiu-el-ahîr, anul 1250(1834),
cătră dregătoriile Otomaniceşti de pe ţermurile Dunării, pentru cunoaşterea
bandierei Moldaviei.
Alesule şi Cinstitule dintre Aleşii Mei, tu care din Împărăteştile Noastre haruri,
ai astăzi sangiacul Nicopolei şi carele te afli muhafiz al Vidinului, Husein–Paşa, şi tu
slăvitule Mârza-Said-Paşa, carele din Împărăteasca Noastră milă te afli rânduit în pre
înaltul grad de şef al călărimei biruitoarelor noastre oşti, Behler-Bey al Silistrei şi
muhafiz al Rusciucului şi voi cinstiţi cadii şi basilise şi voievozi şi aiani ai ţermurilor
Dunărei,
Sosind Înalta Împărăteasca Mea poruncă, vi se face cunoscut că de vreme ce sau socotit de cuviimţă să se sloboadă prin Înalta Nostră hărăzire la neguţitoreştile vase
ale Moldovei ce se poartă pe Dunăre, voe a se purta steag cu stele şi cap de bou, cu
văpsea roşie şi vânătă, pomenitele neguţitoreşti vase, când vor sosi în Schelele de pe
lângă Dunăre pentru negoţ, purtând sus-arătatul steag, pentru ca să afle cuviincioasa
ocrotire, au cerut trebuinţa după tacrirul Capul Chihaelei Moldovei, să se sloboadă
Înalta poruncă întovărăşită cu modelul unui asemenea steag.
Drept aceia, voi vizirilor şi behlerbei şi cadii şi aiani şi alţii, văzând această
Înaltă a me poruncă, veţi împărtăşi şi cuprinsul ei locuitorilor de pe lângă ţermurile
Dunărei, ştiind că este aspră porunca me, nu numai să nu se supere şi să se bântuiască
neguţitorii, adivăraţii Moldoveni, care vin cu acest steag pentru negoţul lor la Schelile
de pe lângă Dunăre, ce să luaţi aminte şi să vă îngrijiţi ca să se afle şi să dobândească
toată putiincioasa ocrotire. Şi Împărăteasca mea poruncă din a căreia cuprins luând
înţălegere, să vă sârguiţi ca să lucraţi şi să urmaţi întocmai.
Şi în sfârşit, să opriţi a nu se întâmpla altminteri. Aşa să ştiţi. Să vă supuneţi
Împărătescului nostru semn.
S-au scris la începutul lunii rebi-el-ahâr, anul 1250, în Constantinopole”
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Nr.600. (II, p.106)
Ofis domnesc din 1834, Avg(ust) 31, sub nr. 30, pe lângă care se alăturează
cătră Sfat, Firmanul însemnat sus, pentru vasele plutitoare ale Modaviei.
Măria Sa Sultanul, pre bunul nostru stăpân, au binevoit a lua în băgare de seamă
rugămintea noastră şi Înalt a hotărât ca şi vasele plutitoare ale Moldovei să aibă
bandieră cu marca naţională, adică, cap de bou cu stele, iar colorul, parte roşu şi parte
vânăt. Drept aceia înpărtăşind Sfatului aice tălmăcirea Firmanului slobozit întru
aceasta, îi punem înainte ca să puie la cale publicarea lui prin Buletinul Sfatului, pentru
obşteasca ştiinţă şi osebit să-l împărtăşească Pârcălăbiei de Galaţi, spre a-l face
cunoscut neguţitorilor.
Aceasta s-au împărtăşit de cătră Secretariatul de Stat la 29 sept. 1834, cu nr.770
Visteriei şi cu nr.771 redacţiei spre publicare.
Nr. 911 (II, pp.582 -584)
Dispoziţia din Anaforaua Sfatului din 1834, Noemvrie 8, sub nr. 1045, Înalt
încuviinţat la 15 noembrie 1834, pentru oprirea Epitropiei Sfântului Spiridon de a
lua havaet pe cheresteaua plutilor ce se descarcă pe moşia Spiridoniei.
Epitropia Sfântului Spiridon, cerând dizlegare care din lăturalnicile ei venituri
hărăzite prin hrisoave, cuprinzându-se şi acele a plutilor, rămân desfiinţate de
Regulament. Înalţimea Sa au însemnat rezoluţia că afară de veniturile moşiilor şi a
acareturilor, celelalte s-au desfiinţat. Spre despăgubirea cărora s-au orânduit soma
hotărâtă, după care şi Sfatul, prin Anaforaua sa, dă socotinţă asupra cerirei Epitropiei
de a lua plata pentru locul unde se descarcă plutile sub cuvânt de proprietate. Că el nu
poate tăgădui că oborârea lăturalnicelor venituri a Monastirei Sf. Spiridon, au de urmat
pe temeiul Regulamentului prin hărăzirea de analogă despăgubire pentru înlesnirea
ţinerii Aşezământului de facere de bine ce se află în aceasta Monastire, despăgubire ce
nu s-au dat nici unii din alţi proprietari, şi că dreptatea proprietăţii nu se poate aplica la
această împrejurare, şi nici poate ea fi asemăluită cu a altor proprietari, căci prinţipul
Regulamentului cu oborârea acelor lăturalnice venituri, care toate se cuprind cu nume
de Spiridonie, şi cu hărăzirea unei some despăgubitoare, au prevăzut înlesnirea
negoţului. Şi este viderat că învoirea unui asemine havaet, fie măcar pentru locul unde
se descarcă plutile, ar aduce neîndoită împlinirea negoţului, cu orice mărginire s-ar lua
acea plată.
Departamentul din Lăuntru, sub nr. 1134; Departamentul Justiţiei.
Nr. 581 (II, pp. 91-92)
Împărtăşirea slăvirei sale Reiz Efendi, Ministrul Cauzelor Streine a Înaltei
Porţi, cătră Domnu(l), din 25 a lunei Gemazil ahâr, a anului 1251(1835), pentru
sloboda plutire a sărei Moldovei pe Dunărea.
Alesule a neamului, Pre Credinciosule şi iubitul meu prieten, Pre Înţeleptule
Stăpânitoriu al Moldovei,
Atât din cuprinderea scrisorii Voastre, cât şi din acea de faţă rostire a socrului
Vostru, strălucitul principe Ştefănachi2, s-au făcut cunoscut aice că deşi după înalt
2

Ştefanache Vogoride, pârcălab de Galaţi, (1812 - 1819), caimacan al Moldovei (toamna
1821-iulie1822), şi Prinţ de Samos (1836-1849), socrul lui Mihail Sturdza (24 aprilie 1794
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hărăzitele pronomii cătră supuşii Moldo-Valahiei, este lor slobozit a avea voe ca să
încarce producturile acelea din rodurile pământului lor, pe corăbiile lor purtătoare acele
de bandiera hărăzită lor, şi cu toată slobozenia să le vândă acele producturi la Otomani
şi la raelele supuse Împărăţiei, care locuesc pe ţărmurile Dunărei; dară fiindcă din
partea Domnului Valahiei subt, ţel de monopol (adecă apalt), se opreşte vânzarea sărei
Moldovei pe arătatele mai sus ţărmuri a râului Dunărei, încât în urmă, şepte corăbii
plutitoare, încărcate cu sare a Moldovei, s-au şi secfestruit din partea numitului Domn
al Valahiei.
Şi întru asemenea urmare, fiindcă locuitorii ţărei Moldovei rămân lipsiţi de
alişverişul sărei lor, s-au făcut rugăminte din partea voastră, de a se slobozi şi a se
trimete Pre Înaltă Împărătească poroncă, prin puterea căreia să continească de acum
toate aceste opriri. Deci, după hărăzitele cătră locuitorii Moldo-Vlahiei nereşluite
pronomii, acelea pentru a negoţului temelii şi hotărâtoare aşezemânturi, sânt în deobşte
câtră îmbele părţile deopotrivă, pentru raelele amândouă Eparhiilor acestora, apoi Pre
Înalta voinţă, urmează ca şi împărtăşirea dobândirei de fericire pricinuită să fie
deopotrivă precum şi dobândirea a desăvârşitei liniştiri.
Pentru aceasta, s-au şi şters din Condica Divanului şi s-au stins Înaltul Ferman
Împărătesc, acel care după cerirea numitului Domn a Valahiei, cătră asemânarea celor
de mai înainte date înalte poronci, s-au fost slobozit în cuprindere: „Că adecă sarea
Moldovei să nu se sue cu plutirea mai presus de Galaţi; şi s-au dat acum Pre Înalt
poroncitor Ferman, ca să nu se mai întâmple de acum înainte cea mai mică ziticnire de
cătră nimene. Dar nici să se amestice oricine în pricina cărăturii sărei Moldovei, care
prin a lor corăbii şi prin slobozănia vânzărei la ţărmurile Dunărei, prin mâna raelelor
Moldovei se va urma. Şi încă se mai cuprinde întru acest slobozit Înalt Împărătesc
Ferman, cuvenitele poronci pentru pedeapsa acelor care din urmatele prigoniri, în
vrajba ce s-au întâmplat în pricina sărei moldoveneşti, s-au făcut pricinuitor uciderei
de oameni”.
Acest numit Pre Înalt Ferman, fiindcă s-au trimes acum prin acel care din
scriitorii Departamentului Amegideului Hogea-ghean, Ali Sofiea Efendi, ca să facă
deobştie cunoscut şi să arate mai cu lămurire feţilor cuvenite, acele ce privesc cătră
cauza aceasta. Şi spre încredinţarea strălucirei Voastre, s-au făcut acest prietenesc
înscris şi s-au trimes Vouă.
Nr. 582 (II, p.92)
Publicaţia făcută de cătră Secret(ariatul) de Stat, prin Foaie oficială din 8
Dechemvrie 1835, supt nr.97, pentru plutirea sărei Moldovei pe Dunăre.
După ofiţiala împărtăşire a Înaltei Porţi, s-au făcut cunoscut Pre Înălţatului
Domn Stăpânitor, pentru sloboda plutire a sărei Moldovei pe Dunăre, că fiindcă după
hărăzirile cătră locuitorii Moldo-Vlahii nerăşluite pronomii, acele pentru a negoţului
temelii şi hotărâtoare Aşăzământuri, sânt îndeobştie către îmbe părţile deopotrivă,
pentru raelile amânduror Eparhiilor acestora, apoi pre Înalta voinţă urmează ca şi
împărtăşirea dobândirei de fericirea pricinuită să fie deopotrivă, precum şi dobândirea
desăvârşitei liniştiri. Pentru aceasta s-au şi şters din Condica Divanului şi s-au stâns
- 8 mai 1884), domn al Moldovei (aprilie 1834 - iunie 1849), recăsătorit cu Smaranda, fiica
lui Ştefanache Vogoride.
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Înaltul Ferman Împărătesc, acel care cătră asemânare celor de mai înainte, dată Înaltei
poronci, s-au fost slobozit în cuprindere, că adică sarea Moldovii să nu se sue mai
presus de Galaţi.
Şi s-au dat acum pre Înalt poroncitor Ferman ca să nu se mai întâmple de acum
înainte cea mai mică zătignire de cătră nimene, dar nici să se amestice oricine în pricina
cărăturii sărei Moldovii, care prin ale lor corăbii, şi prin slobozenia vânzărei la
ţermurile din dreapta Dunărei, prin mâna raelelor Moldovei se va urma.
Nr. 912. (II, P.583)
Jurnal încheet în Seanţa Domnească la 30 Iunie 1836, pentru facirea şanţului
împregiuriul oraşului Galaţi Porto-franco, şi înfiinţarea postului de dregători la
acest loc.
Pentru aplicaţia proiectului atingătoriu de facerea şanţului, D. Logofătul din
Lăuntru va lua cuviincioasele măsuri; dar fiindcă pentru aducerea la împlinire a
măsurilor chibzuite şi statornicite şi paza bunelor relaţii cu deosebitele Consulaturi,
postul Pârcălăbiei Galaţi urmează neapărat a fi ocuparisit de persoane care prin a lor
merite, să deie acestui Porto-franco întinderea cuviincioasă spre înflorirea lui.
Se hotărăşte ca acel după vreme pârcălab de Galaţi să aibă leafă pe lună în somă
de 2.000 lei, cu adăugire de 1.000 lei, pe lângă ceea ce primeşte din Visterie, care să se
sloboadă regulat din iconomia lefilor sau din oricare altă închipuire a Visteriei şi
deosebit de aceasta şi răsplătirea cu rang să fie iarăşi potrivită unei aseminea
însărcinări, adică să aibă dreptate la rang de Postelnic şi Vornic al II-lea.
Acest Jurnal la 7 Avgust 1836, sub nr.1320 s-au trimis Departamentului din
Lăuntru, şi sub nr. 1444, la 21 Avgust, Visteriei.
Nr. 913 (II, pp.583-589)
Hrisovul slobozit târgoveţilor din oraşul Galaţi la anul 1836, Oct(ombrie) 1,
cuprizător de înlesnirile şi privileghiile acestei Schele, în priinţa negoţului şi a
înfruseţirei oraşului.
Aplicaţia Organicescului Reglement, precât dovideşte fericitoare folosuri aceştii
de Dumnezeu păzite ţeri, pre atâta dizvăleşte şi alesele chipuri prin care ar trebui a se
face mai nimerit această aplicaţie.
Domnia me, de Sus însărcinat cu oblăduirea iubitei noastre Patrii, cu de aproape
privire cătră toate acele ce ar pute aduce a sa întreagă fericire din ceasul suirei pe
scaunul Domniei, au avut deosebită luare-aminte pentru oraşul Galaţi, care în sine
cuprinzând unul şi numai singur parte a ce a rămas acestui Prinţipat. Este şi singurul
canal al fericirei ţerei, prin slobodul negoţ statornicit de fericitoriul nou Aşezământ.
Dar aşa precum întru o din nou organizaţie, nu se pot toate deodată a se
desăvârşi, a trebuit ca şi noi să mărginim, după vreme, înprejurări şi mijloace şi să
închipuim deodată acele ce pe rând dorim în grabă a li săvârşi.
Potrivit dar cu acestea, orăşenii locuitori gălăţeni, pământeni şi de streine
protecţii, încă de la anul 1834 a suirei noastre pe scaunul Domniei, întru întoarcerea de
la Constantinopoli la luna Iunie, au intrat cu obştească cerire cătră Noi, pentru
oareşcare privileghii şi înbunătăţiri, ce starea de atunce a ştiinţelor îndemna şi
dezvălirea aplicaţiei Organicescului Reglement descoperea.
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Şi asupra acestor ceriri, cu Sfatul nostru stand a lua aminte datornica potrivire a
Portului pomenit, cu aceia al altor acemine, nu am pregetat prin Domneasca Carte
deschisă din acelaş an, cu luna Avgust 23, a întări şi a poronci pe de o parte, punerea în
lucrare a câte din ceririle zise, vremea şi cunjurările erta, şi de altă parte a ne îndeletnici
spre a înlesni şi a închipui pentru viitorime, câte încunjurările de atunce ne dă prilej;
aşteptând şi din partea neguţitorilor înlesnire şi pregătire a dorinţelor ca să le supue
spre cercetarea şi întărirea noastră.
Însă ne place a crede că la un Port, ce de curând primi slobodă şi regulată
înfiinţare, înaintirile nu puteau păşi decât după măsura desvălirei negoţului. De aceea
cu mâhnire privind că lucrările nu răspund la dorinţa noastră, şi deşi oarecum ne-am
aflat înpedecaţi de acele mai sus, cu toate acestea, părinteasca noastră râvnă întru
îndeplinirea doritei fericiri, care nu poate fi decât prin deschiderea şi lăţirea negoţului,
între alte îndeletniciri a sarcinei noastre, ne-au îndemnat prin făcătoarele de bine pilde
şi măsuri, a protimisi punerea la cale a Oraşului, a Schelei şi a Portului Galaţi.
Înşine coborându-ne aice în Galaţi şi cercetând toate acele ce ar pute grabnic
adduce deschiderea şi lăţirea negoţului, şi potrivit cu înnoirea ceririlor din 1834, ce
boerii, locuitorii şi tagma neguţitorească, de loc şi streini, îndeobşte toţi cu sporire au
făcut şi acum, prin jurnaluri, închiete cu conglăsuitoarele obşteşti iscălituri, pristavlisite
nouă în chip de jalbe, prin Anaforalile a cinstit şi credincios boeriu a Domniei Mele, D.
Iordachi Catargiu, vel log(ofăt) al Trebilor din Lăuntru, şi Cavaleriu.
Iată dăm şi întărim Oraşului Galaţi următoarele:
1. De la întâi Ghenari al anului 1837, Franco, Oraşul şi Portul Galaţi, începânduse locul a se cunoaşte din apa Dunărei, din sus despre Mahalaoa Răpile, în zarea
Dealului mare despre Ţiglina; şi de acolo, de la amează-zi cătră mează-noapte, pe
hindicul acum făcut, tot zarea Dealului, pe despre apus de şirul de movile ce este pe
această zare, pân întru o Movilă mare ce este deasupra satului numit Vadu-Ungurului;
şi de acolo, cătră răsăritul de vară, prin Râpa acea de sus de Vadu-ungurului, drept apa
Brateşului; de aici, malul apei Bratişului cătră răsăritul de earnă, până într-un hindic
acum de curând făcut, care se întinde din apa Brateşului, drept în Dunărea; de aice spre
apus, tot Dunărea, în sus pe dinaintea Schelii şi a Oraşului Gaşaţi, până în locul unde sau început, adică în Dunărea, în dreptul zării Dealului de la Malul mare. Urmându-se
Reglementul de Porto-franco, ce înadins s-au alcătuit, şi întărindu-se de Domniea me,
se va publicarisi pân la arătatul termin, spre obşteasca ştiinţă, de cinstit şi credincios
boeriu al Domniei mele, D. Vel Vist(iernic).
2. Întărim a ave obştiea neguţitorilor acestui Port o anume Comisie sub
prezidenţiea Pârcălabului, închegată de patru mădulări, aleşi din sânul lor, spre
închipuirea tuturor celor de nevoe, întru deschiderea şi slobozenia Portului, a cărora
aplicaţie nu poate fi decât o singură a noastră cercetare şi întărire. [*] [**]
3. Întărim adunarea următoriului havaet închipuit de singură obştiea, pentru
statornicirea Porto-francului, adică a da fieştecare neguţitoriu galaţan, fără osebire, pe
mărfurile de spiculaţii în Schele, câte: 10 parale la suta de lei; 10 parale la chila de
grâu; şi câte 5 parale la chila de sacară, orz, mălai, care vor intra în Casa obştească a
Oraşului, spre a sa îmbunătăţire, precum în statornicirea limanului în Schele
cumpărându-se adică: şarampoi trebuitori a se bate în faţa apei, după osebitul proect ce
este întru aceasta, sau şi în alte asămine. Atât adunarea însă a acestor bani, cât şi

162

DANUBIUS XXXII

cheltuirea lor, va fi prin ştirea a înseşi Comisiei neguţitorească, acea îmbunătăţită mai
sus;
4. În privirea întâmplărilor la care acest Oraş a fost supus, dorind, după
părinteasca Noastră dragoste cătră lăcuinţa lui, a o înlesni pe în toate putincioasele
mijloace, hărăzind Casei obşteşti (Eforii), pe lângă acele până acum legiuiri, adică,
măgeritul a rachiului de consumaţie, a vaselor cu vin tij de consumaţie, a cântăritului, a
păcurii tij de consumaţie, a trăsurilor de birjari şi zăciueala patentelor i a capitaţiei
dajnicilor din târg, încă câte 200.000 lei, adică pe anul de la întâi Ghenarie 1837, din
iratul tiutiunului;
5. Două drumuri mari din ţară, şleahuri mari, pogorîtoare la Schele, în lungime
de 3.150 stânjini, precum s-au încuviinţat a se face acum cu ţinutul Covurluiului, soşe
înbrăcată cu prund din Bratiş, plătindu-se însă lăcuitorilor câte cinci lei în cursul
haznelii, de un stânjin în lungime, de cinci în lat, potrivit cu legiuirea întru aceasta;
6. Pentru a se da Oraşului o regulată şi înfrumuseţată poziţie, îndreptare,
statornicim următoarele:
A. Pe tot Dealul spre Vadu-Ungurului, cât ţine Moşia târgului, să se
statornicească lăcuinţe noi, cu uliţe despărţitoare, în lăţime câte de 5 stânjini şi în linie
regulate după plan, cu aceasta, precum singură obştiea a cerut ca pe Uliţa Mare şi acea
despre Mal, să se împărţască câte 10 stânjini în laţime, de tot gospodariul; în acea al
doile uliţă, câte 7 stânjini şi la Mahalale, câte cinci stânjini. Pentru care loc, precum
urmează a rămâne de vecinică proprietate, să plătească în folosul Casei obşteşi a
Oraşului, cei întâi câte 2 galbini, cei al doile câte 1 galbin şi cei al treile, câte giumătate
galbin de un stânjin, odată pentru totdeauna.
Atunce când ar cere şi ar lua locul în stăpânire, fiind aceşti proprietari datori,
asemine pentru totdeauna a face şi a ţine pave cu însuşi a lor mijloace, partea în
giumătate din latul uliţei, în dreptul stânjinilor fieşte-cui în bună şi sigură stare cu
pardosire; şi nu mai târziu decât în cursul a trei ani de la luarea locului în stăpânire, să
facă mai întâi paveaoa, şi apoi să zidească binale, nu de lemn, ce de piatră şi cărămidă,
acoperită cu oale, cu un rând sau două oricum s-ar îndemâna după planul arhitectorului
Oraşului.
B. Pentru înbunătăţirea acestui loc, după înadins plan, se va îndeletnici Comisia
mai sus pomenită. Iar când cineva ar cere şi îndoit loc, cu înplinirea îndatorirelor de
mai sus, i se va da mai întâi a deosebi locul îndestulător pentru zidirile trebuitoare
publicului, precum şi pentru Piaţe cvadrate sau rătunde, în deosebite locuri şi în
mărime potrivită; locuri de şcoală, de cazarmie pentru Miliţie, de Biserică catedrală, de
grădină obştească i alte de asemine neaparate, oriunde s-ar găsi de cuviinţă; după
cerirea planului dându-se acestora protimisis ca obşteşti trebuitoare şi întru împărţirea
locurilor după cerirele ce-ar primi, pomăzuind şi stâlpind locurile, să-i recomenduească
pe ahotnici la Eforie, spre a da acolo bani prosforali, şi a primi document de vecinică
proprietate în cuprinderea condiţiilor mai sus arătate la litera A.
Cu luare-aminte ca primitorii locurilor să urmeză negreşit condiţiilor, adică a-şi
face binale sigure, şi nicidecum de lemn, a-şi pardosi fieştecare, după analog, partea sa
de uliţă pe giumătate din lăţimea ei, fiindcă pe ceelaltă giumătate urmează a o pardosi
acel din prejmă proprietar; şi pân în 3 ani, precum s-au zis, a-l înpodobi locul luat şi cu
zidiri, fără a fi îngăduit să întârzie peste acest soroc, care să aducă Comisiei nevoie să

DANUBIUS XXXII

163

deie locul la alt ahotnic, spre împodobirea Oraşului, şi acel dintâi să rămâe păgubaş de
banii ce ar da;
C. Oraşul vechi, aşa precum se găseşte în neregulată poziţie, şi cu uliţele
strâmte, să fie din partea Casei orăşieneşti o stăruitoare privighere, ca la întâmplare de
prifacire sau facire din nou a acareturilor vechi, să se lasă uliţile în mai dreaptă linie şi
în lărgime asemine, pân la 5 stânjini, neîngăduindu-se mai mult a se face zidiri
nestatornice şi de lemn, care sânt primejdioase târgului. Iar pardosirea lor se va urma
potrivit cu cerirea a înseşi obştiea, prin Jurnalul ei, reprezentat nouă de D. Logofătul
din Lăuntru, cu Anaforaua sub nr.17, din 14 Septemvrie, scrisă din Galaţi.
Din capitalul închipuit a se aduna de la toţi de obştie locuitori, adică: mâna 1-ia,
câte zece lei; mâna a 2-a, câte şepte pol lei; al 3-le, câte cinci pol lei; şi al 4-le, câte doi
pol lei pe stânjinul de faţadă a ogrăzilor, a caselor şi a dughenilor.
Asemine şi de la plutele de chereste, coborâtoare pe Siret, care potrivit cu
obşteasca jalbă din 1834, Iunie, a lăcuitorilor Galaţiului, între care şi neguţitorii acestui
obiect, au făcut cerire a fi mântuiţi de nedreapta luare de câte cinci lei de plută, la
Vădenii ţărei Româneşti, prin vechiul obicei turcesc, de care prin a noastră mijlocire şi
stăruire au rămas scăpaţi de plata ce li se lua până acum. Se lasă slobodă voe obştiei
Galaţilor a aduna şi de la aceştia aceia ce s-ar pute învoi în bani, natură sau peatră ce ar
pute aduce pe plute, spre paveluirea uliţelor, precum prin jalbă se rosteşte; sau
şarampoi, spre facerea limanului, fără a fi pozvolită mai mult pardosirea de lemn,
precum pân acum. Iar în adunarea banilor va stărui sus-pomenita Comisie.
1. Pentru uşurarea târgoveţilor despre ţinerea militarilor pământeşti în cvartiră,
atât cinuri de gios cât şi ofiţeri, se va face în locul Târgului Nou, Cazarmie anume
zidită, statornică şi acoperită cu oale, spre care pe lângă suma propusă de obştie, se va
da ajutorul trebuincios întru îndeplinirea din Visterie.
2. Spre nelăţirea mai mult şi în acest oraş a jidovilor, care sânt de supărare şi
struncinare speculaţiei, să se rânduească de D. Logof(ăt) din Lăuntru, o Comisie
cercetătoare, care Comisie lămurind potrivit cu instrucţiile ce sânt întru aceasta, să nu
fie îngăduiţi alţii, decât bancherii şi acei cu băcălii i meşteşug, destoinici de
chevernisit, iar la Târgul Nou nici să se deie locuri de locuinţă altor izrailteni, decât
bancherilor în port evropienesc;
3. Pentru înlesnirea conrespundenţiilor cu deosebitele locuri în lăuntru şi afară
din ţară, să se aşeze în Galaţi, prin stăruirea D. Vel Vist(iernic), o expediţie regulate,
prin care să se poată trimite bani şi scrisori, mai ales la Ibrăila şi Reni, iar cheltuiala
aceştii regularisiri, se va acoperi cu plata de pe scrisori;
4. Pentru felurimealucrurilor sau a producturilor de negoţ, ce după înpregiurarea
vremilor s-ar socoti a li se opri vremelniceşte, exportaţia să se facă cunoscut obşteşte
de D. Vel Vist(iernic) totdeauna cu şesă luni mai înainte de oprire, spre regularisire;
5. Pentru mai multă deschiderea negoţului, să se statornicească câte cinci
iarmaroace pe an, însă:
1 la 2 Fevruarie, pentru sărbătoarea Starteniei;
1 la 25 Martie pentru Blagoviştenie;
1 la 21 Mai pentru Sf. Costandin;
1 la 6 Avgust de Probajine;
1 la 14 Octomvrie, la Vinerea Mare,
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care lăsându-se câte opt zile, negreşit de la zioa arătată a începirei adunării, cu
slobozenie să vie de oriunde orice fel de producturi, manufacturi şi vite de vânzare,
precum şi speculaţie spre feluri de alcătuiri. Aceste întocma după obşteasca cerire ce în
multe rânduri lăcuitorii de toată stare a portului ne-au făcut.
Spre o vie dovadă a părinteştii noastre râvnă şi a dorinţei întru obşteasca fericire
şi întru nădejde că şi din partele, folosiţi de dreptăţile ce părinteşte li se hărăzesc şi li se
statornicesc prin acesta al nostru Domnesc Hrisov, vor dezvăli toate mijlocirile unui
lucrător negoţ, trăgând prin aceasta o concurenţie şi a Casei neguţitoreşti.
În încredinţare de folosurile spiculaţiei lor ce ar face cu acest port, şi de
înlesnirile ce ar ave, când s-ar statornici cu lăcuinţă şi casă de negoţ, că vor afla în toată
vremea cuvenitul ajutor i ocrotire, bucurându-se de obşteştile dreptăţi hărăzite acestui
Oraş.
Drept aceia poroncim a se şi pune în lucrare dispoziţiile cuprinse în acesT
Hrisov, spre întocmai urmare.
Scrisu-s-au Hrisovul acesta la anul 1836, Octomvrie 1, în Oraşul Galaţi, în al
treilea an după suirea noastră în scaunul Domniei Moldovei.
[*] Anaforaua Departamentului din Lăuntru din 1842, Fevruarie, sub nr.
3504 cu Înalt Rezoluţie din 17 Martie 1842, pentru darea de samă a Comisiei
neguţitorilor de la Galaţi de luaturi şi daturi.
Prin Hrisovul hărăzitor ce la anul 1836 aţi binevoit a face oraşului Galaţi, la
puntul al 2-le ce zice că „se întăreşte a avea Obştea neguţitorilor acelui port o anume
Comisie sub prezidenţa Pârcălabului, închegată de patru mădulări aleşi din sânul lor,
spre închipuirea celor de nevoie întru deschiderea slobozeniei portului”, a cărora
aplicaţie nu va pute fi decât după o singură a Înălţimei Voastre cercetare şi întărire, şi
la punctual al 3-le că „atât adunarea sumelor cât şi a cheltuielilor va fi prin ştirea a
însuşi Comisiei neguţitoreşti, cea îmbunătăţită mai sus”, iar la punctu al 11-le din
Aşezământul Porto-francului, „Comisia se va îndeletnici a alcătui din nou în punere la
cale, de ţinerea socotelilor strângerei banilor şi întrebuinţărei lor”.
În urmarea aceştii legiuiri, iscălitul găseşte că această Comisie ce se află de
atuncea întrupată şi lucrătoare, este îndatorită a da anume socoteală de banii ce ar primi
şi ar cheltui, care după o controlicească cercetare a Departamentului, să se supue apoi
la luare-aminte şi întărirea Înălţimei Voastre.
Însă după sprafca făcută în delile lucrărilor Departamentului, deşi se vede că din
vreme în vreme această Comisie au pristavlisit nişte închipuiri de sine arătătoare, de
bani ce ea au primit şi au cheltuit, însă simpli şi fără niscava documenturi şi deşi
Departamentul au făcut observaţie la multe condeie a cheltuielilor ce s-au socotit a fi
de prisos şi nu bine-cuvântate, însă Comisia pe cât îndărătnică de a ţine şi a da samă
documentului, pe atâta şi nebăgătoare în samă la observaţiile Departamentului,
mărginindu-se în a ei singură închipuire de dispoziţie, fără a se şti de unde, cât anume
au primit şi cum în adivăr au cheltuit. Şi prin urmare din soma anului trecut 1841, ce
acum pristavliseşte, se vede că ea cheltuind mai mult decât primeşte în nişte condeie de
lefe prisositoare, care s-ar pute iconomisi precum din însuşi asemine somă, ce cătră
aceasta se alăturează, veţi bine-voi a vă lămuri, au păşit în datorie luând până acum cu
chip de înprumutare peste 711 galbeni, din banii primiţi de pe locurile înpărţite în
Târgul Nou.
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Această împregiurare, iscălitul de a sa datorie socoteşte a o supune plecat la
cunoştinţa Înălţimei Voastre, cu adăugire că a sa socotinţă ar fi ca pomenita Comisie să
fie mărginită în cheltuele după un dinadins buget ce i se va da de cătră Departament
prin a Înălţimei Voastre încuviinţări, şi nici un condei de cheltuială să nu poată face
fără deslegarea Departamentului. Iar la sfârşitul anului să fie datoare a trimite samă
anume arătătoare de banii primiţi şi cheltuiţi, cu documenturi spre încheiere, pe pilda
rânduielei ce se năzuieşte cu Eforiile, ca prin chipul acesta să se poată iconomisi
capitalul ei, fără a se supune mai mult la îndatorire. Şi banii locuitorilor să se păstreze
întru nereşluire întorcându-se şi cei 711 galbeni luaţi cu înprumutare, spre a se
întrebuinţa la alte mai importante înbunătăţiri, ce Înălţimea Voastră veţi bine-voi a
încuviinţa potrivit cu înţelesul Hrisovului.
Înaltă Rezoluţie
D.Logofăt din Lăuntru, fiindcă Comisia aceasta este supusă Prezidenţei D.
Pârcălabului, apoi este de prisos a se lua altă măsură decât se va recomendui D.
Pârcălabului ca să fie cu privighere spre a nu se face zădarnice cheltuiele.
[**] Anaforaua Sfatului din 1845, Aprilie 24, sub nr.962 cu Înalta Rezoluţie
din 1845, Aprilie 26, pentru osebite îmbunătăţiri privitoare la înfrumuseţarea
oraşului Galaţi, propuse de Comisia neguţitorească de acolo.
Sfatul, luând în trataţie jalba Comisiei de Înfrumuseţarea oraşului Galaţi,
recomenduită lui cu Înalta Rezoluţie din Martie, au văzut că cerirea acei Comisii este:
a. Pentru înlesnirea băneştilor ei mijloace spre săvârşirea lucrărilor arătate prin
alăturata aice listă, să se eie de la Eforie venitul mărchităniei3 şi a ghecetului şi să se
lipească către acele a Comisiei;
b. Să se plătească de către proprietarii locurilor de fieşte care stânjân câte 35 lei
pentru pave, scăzându-se suma ce ar fi dat mai înainte;
c. Să se mute zastavile, şi în dreptul lor să se întărească malurile Dunărei cu
Şarampoi;
d. Să se deie câte trei sute salahori cu trei sute cară, neajungând 70 ce se dau
până acum;
e. Eforia să nu se amestice în trebile Comisiei pentru că ar fi dând planuri
greşite; şi
f. Că Comisia să fie despovărată de plata lefii inginerului şi a doctorului.
Sfatul, în urmarea Înaltei Rezoluţii însămnată asupra pomenitei jalbe în
cuprindere că „având în videre propunerile Comisiei şi cele ce sunt mai de nevoie a se
face, va chibzui după mijloacile ei, şi după înlesnirea care s-ar pute da din Eforie şi
din înpărţeala locurilor, precum şi plata de către târgoveţi pentru pavele, să se lucreze
mai întâi cele de neapărată trebuinţă şi să se împartă în câţiva ani înbunătăţirile, ca
după închipuirea veniturilor să se poată săvârşi”.
Depuind la a sa trataţie ştiinţele trebuitoare, au găsit cu cale după chibzuire
asupra puncturilor cuprinse în ace jalbă a se regularisi:

3

Taxa pe colonialele din punctele vamale sau a Carantinei din Galaţi.
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1. Ca Comisia care se află prezeduită de Pârcălabul de Galaţi, să aiba a ei
lucrare slobodă de amestecarea Eforiei şi să fie mărginită în dispoziţiile ce-I slujesc de
povăţuire;
2. Comisia să desvălească a ei lucrări în osebitele cele mai neapărate din câte se
cuprind în pomenita listă, precum băneştile mijloace ar pute da înlesnire, pentru ca
îmbunătăţirile cerute să se săvârşească cu vreme şi cu închipuire bănească;
3. În ceea ce se atinge de leafa inginerului carele au urmat după Înalta Întărire, a
se da pe giumătate de la Eforie şi pe giumătate de la Comisie, Sfatul ar îndrăzni a
propune ca totalul aceste lefi ce cuprinde 350 de galbini, după contractul încheiat de
Ocărmuire pe cinci ani, de la anul 1843–1848, să se plătească de acum înainte de la
Eforie, iar pe vremea trecută de la Comisie;
4. Leafa doctorului ce iarăşi după Înalta Întărire se dă în suma de 5.000 lei,
Sfatul socoteşte, de se v-a încuviinţa şi de Înălţimea Voastră, ca să se contenească pe
viitorime, fără a se mai da nici de la Comisie nici de la Eforie, ca cu acea sumă să poată
face un ajutoriu de înlesnirea Comisiei;
5. Pentru anologhia plăţii de câte 35 lei pe stânjin pentru pave, Sfatul găseşte cu
cale a se lua următoarea măsură, adică Eforia în fiinţa dregătoriului ţinutului şi a
Comisiei, să adune pe orăşeni şi împreună să chibzuiască o aşa plată după pilda urmată
în Capitală, după care apoi să facă cunoscut Cârmuirei spre cea mai departe lucrare;
6. Cerirea de a se lua mijloace de-a Eforiei, adecă mărchitănia zastavilor şi
ghecetul, care cea întâi produce în folosul Eforiei sumă de 4.664 lei, iar cel al doilea de
10.472 lei, Sfatul nu găseşte cu cale a se încuviinţa în privire că şi Eforia are a ei
nevoite cheltuele.
Sfatul însă a descoperit că se află şi altă mărchitănie ce este a Carantinei, pentru
care ar fi de socotinţă ca venitul acesteia să se deie în agiutoriul Comisiei. Dar fiindcă
această mărchitănie se află dată cu Domnescul Hrisov din 19 Decemvrie 1841, cu nr.
1365, pe viaţă, Sărdarului Sava Canachi, nu atârnă decât de la Înălţimea Voastră
hotărârea de a se lua, precum şi de a se despăgubi pe numitul de acareturile ce ar ave
înfiinţate cu a sa cheltuială;
1. Pentru mutarea zastavilor sării, Sfatul se îndeletniceşte a lămuri acest obiect,
fiindcă odată cu zastava urmează a se înfiinţa şi Magazia Sării, iar locul propus pentru
această din urmă este cuprins de osebite feţe, precum este cunoscut Înălţimei Voastre
din Anaforaua Sfatului cu nr.147, din 22 Ghenari 1845;
2. Întărirea malului Dunărei fiind înlesnită cu şarampoi, căraţi la Galaţi,
urmează ca din numărul acestora să se deie Comisiei întru cuvenita lucrare;
3. În sfârşit, pentru salahori şi cară, de vreme ce nu se pot hotărâ mai mulţi şi
mai multe decât înainte, rămâne ca Departamentul din Lăuntru să facă cuvenita punere
la cale a se da atâta pre cât este analoghie asupra ţinutului Covurluiu, ce este lăsat
pentru lucrările oraşului Galaţi. Aceste chibzuiri, Sfatul, plecat supuindu-le cunoştinţei
Înălţimei Voastre, vă roagă să bine-voiţi a da Hotărârea ce Înalt veţi găsi de cuviinţă.
Înalta Rezoluţie,
Să încuviinţază, iar pentru mărchitănie va rămâne după Hrisov.
Aceasta Anafora la 2 Mai 1845, sub nr.1028, s-au comunicat Comitetului Sănătăţei şi
sub nr.1029. Departamentului din Lăuntru.
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Nr. 914 (II, pp.589)
Ofis Domnesc din 22 Noemvrie 1836, supt nr. 76, slobozit de Departamentul
din Lăuntru cu explicaţia asupra puncturilor al 4-le şi al 6-le din Hrisovul de la 1
octomvrie 1836.
Spre ferirea de orice nedumerire întru aplicaţia art. al 4-le şi al 6-le din Hrisovul
dat oraşului Galaţi, Noi am socotit de trebuinţă ca să îndreptăm la Departament
următoarele tălmăciri spre regularisirea lucrărei, încât despre art.al 4-le, prin care se
hărăzeşte Eforiei Galaţi o adăogire de venit pe an de 20.000 lei, este ştiut
Departamentului că suma de 10.000 lei, care după art.19, lit.j, Anexa H a
Regulamentului, s-au hotărât Eforiei Galaţiului din poşlina tiutiunului în curgere de trei
ani.
De când s-au statornicit această poşlină, s-au întrebuinţat la nevoile Eforiei din
Iaşi; drept aceasta rămăşiţă alăturându-se câte 10.000 lei cuvenită pe an Eforiei
Galaţiului, şi va exsoflisi în curgere de trii ani de acum, dându-să câte 20.000 lei pe an,
precum s-au pus la cale; iar după înplinirea de trii ani, fiindcă va conteni nevoia pentru
care venitul angării şi ghicetului s-au scos din bugetul Eforiei Galaţiului, acest venit
care se sue peste 10.000 lei, alăturându-se iarăşi cătră venitul acei Eforii împreună cu
acei 10.000 lei, ce după Reglement i se cuvin din poşlina ţinutului, vor îndeplini cu
suma de 20.000 lei hărăzită prin Hrisov.
Iar încât despre art.al 6-le, atingătoriu de plata pe plute, fiindcă după temeiurile
statornicite s-au lăsat cu totul la voinţa acelor ce neguţitoresc cu cherestele, întru a da
agiutoriu pentru nevoile şi interesurile obşteşti, rămâne ca Obştea Galaţiului să se
înţeleagă întru aceasta cu neguţitorii de cherestele fără să-i înpovăreze cu vreo jărtfire
înpotriva vroinţei lor.
Spre acest sfârşit, Departamentul din Lăuntru va da Obştii pretutindene prin
publicaţii, că voea ce s-au dat neguţitorilor din Galaţi nu poate nicicum jigni scutirea ce
se hărăzeşte de cătră Reglement negoţului plutilor ce se pogoară pe Siret, şi că orice
poşlină pe cari neguţitorii de Galaţi s-au îndatorit prin însuşi a lor voinţă ca să pue
asupra plutilor, nu poate să se atingă decât de ei însuşi şi de însuşi a lor negoţ, iar
nicicum şi de neguţitori şi antreprenori, care nefiind cu lăcuinţa în Galaţi nu s-ar
îndupleca cu a lor voinţă la această jărtfă. Acestea, Departamentul le va aduce cu toată
scumpătatea întru înplinire spre nimerita aplicaţie a sus arătatelor articuli a Hrisovului
nostru.
Acest Ofis de cătră Departamentul din Lăuntru, prin circularnica din 9 Ghenarie
1837, s-au înpărtăşit tuturor Ispravnicilor spre a se obşti.
Nr. 918 (II, pp.592-594)
Aşezămăntul de Antrepo şi Porto-franco, ţitat în Ofisul de sus, care s-au
încuviinţat de cătră Sfat sub Prezidenţia Prea Înălţatului Domn, la 17 Martie 1837.
Art. I. Portul şi oraşul Galaţi în mărginirea ce mai gios să însămnează,
cuprinzându-se şi satul Vadu-Ungurului, se vor folosi de dreptăţile şi privileghiurile de
Antrepo şi Porto-franco.
Art. II. Linia mărginitoare Porto-francului urmează începându-se din apa
Dunărei din sus, despre Mahalaua Râpile, în zona Dealului Mare despre Ţiglina, şi de
acolo de la miază-zi cătră miază-noapte prin hindicul acum făcut, tot zarea Dealului pe
despre apus de şiruri de movile ce este pe această zare, pân într-o Movilă mare
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deasupra satului Vadu-Ungurului, şi de acolo cătră răsăritul de vară, prin Râpa aceea
din sus de Vadu-Ungurului, drept în apa Bratişului, şi de acolo malul apei Bratişului
cătră răsăritul de earnă, până într-un hindic acum de curând făcut, şi de acolo, hindicul
înainte drept în Dunăre şi apoi Dunărea în sus pe dinaintea Şchelei şi a oraşului Galaţi,
pân la locul unde s-au început, adică în Dunăre, în dreptul zării Dealului de la Malul
Mare, precum o asemenea linie mărginitoare este statornicită şi prin acest luminat
Hrisov Gospod.
Art. III. Acestea fiind hotarele mărginitoare a Porto-francului, ori ce mărfuri de
pe uscat ar intra în Porto-franc nu vor plăti vamă, afară numai dacă ele se vor
exportarisi în părţi străine, la care aseminea întâmplare vor plăti vama de exportaţie.
Aseminea şi orice mărfuri de pe apă ar intra în Porto-franco nu vor plăti nicicum
vamă, afară numai dacă ele vor ieşi din Porto-franco spre a se exportarisi în Prinţipat,
care mărfuri fiind din acele neoprite, vor plăti vamă la linia importaţiei fără jignirea
legiuirilor aşăzate pentru tranzit.
Art. IV. Carvasaraua îşi va avea oamenii săi la barierile aşezate pe linia
mărginitoare Porto-francului, iar Canţilaria Vămei va fi în oraş, unde se va îndemăna
vama.
Art. V. Carantina se socoteşte ca cuprinsă în linia Porto-francului, pentru toate
mărfurile de negoţ, care acele după o a lor curăţire vor intra îndată în Porto-franc; în
chip, ca nişte aseminea mărfuri la intrarea lor n-au să fie nici cum atinse de cătră
vameşi, dar pentru depărtarea a tot felul de reclamaţii întru aceasta din partea
Carvasaralei, se hotărăşte ca mărfurile odată curăţite să nu poată a se aduce decât prin
oraşul Galaţi, precum nici a se scoate din acel oraş decât pe la puncturile unde barierile
sunt aşezate.
Art. VI. Orice mărfuri şi lucruri de negoţ din părţi străine s-ar aduce pe apa,
pentru a-şi urma drumul lor înainte tot pe ape, sau pentru a se încarca în alte osebite
oraşe spre transportarisire cu plutire, vor fi sloabode de tot feliul de plată şi dări şi nu
vor ave nici un fel de înpedecare în ducerea lor înainte pe apa Dunarii, măcar deşi acele
ar fi fost descărcate în Porto-franco, afară de producturile Valahiei prevăzute prin
Regulament şi Convenţie, precum pogorârea zaherelilor din Tara Românească, la
Schela Galaţiului, introducerea de vite, săuri şi sare, care sunt cu totul oprite.
Art. VII. Spre ferirea abuzului de a se amesteca mărfurile din Antrepo aduse pe
ape, cu acele ce au a se exportarisi din ţară, care sunt supuse plăţii vămei, neguţitorii
sunt îndatoriţi ca pentru toate acele mărfuri venite cu plutire spre exportarisire, iaraşi
pe Dunăre se declăreaza vamei feliul şi câtimea lor, pentru care vama le va slobozi,
fără plată, cărţulii anume arătătoare, în puterea căreia cărţulii exportarisindu-le pe apă,
nu au a plăti vamă.
Iar daca neguţitoriul schimbând scoposul său ar voi în urma a împortarisi în ţară
sau totul ori parte din acea marfă, va plăti vama cuvenită la linia de importaţii numai pe
cât va importa.
Se înţălege că neguţitorii ce nu vor primi o aseminea măsură cu luare de cărţulii,
vor plăti vamă la exportaţii pentru orice marfă, fără a se lua în băgare de seamă
îndreptarea că ar fi adusă pe apă.
Art. VIII. Mărfurile şi proviziile streine aduse pe Dunare şi declarate de transit
spre a se trece prin Principat şi locuri străine, vor fi sloabode de plata vămii şi de tot
felul de alta dare. Si pentru depărtarea abuzului din partea vamii sau a controlontului
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din partea negoţului, vamişul va urma măsurile statornicite şi lucratoare până acum, la
care acele se vor supune şi neguţitorii.
Cărţulia de tranzit slobozită de către vamiş se va plăti cu a patra parte de
sorocovăţ o dată pentru toată marfa, şi vreo altă plată întru aseminea nu se va cere.
Spre sigurisimea lucrurilor de tranzit din partea neguţitorilor şi a vămei, să se
îndatorească pe contractieriul vămei a avea o magazie boltită în cuprinsul Portofrancului şi mărfurile acele de tranzit să se pue deosebit de acele ce au a se vămui; şi
pecetluindu-se cu pecetea Vămei şi a neguţitoriului, se va arăta că colectul s-au
pecetluit fără a fi deschis spre a se vinde ce cuprinde.
Art. IX. Mărfurile ce vor veni din părţi străine pe uscat nu se pot apăra de plata
vămei la intrarea în Prinţipat, subt cuvânt de tranzit în Porto-franco, iar pentru acele ce
la intrarea în Prinţipat se vor declara de tranzit spre exportaţii peste hotarele
Prinţipatului, se va păzi urmarea aceia pănă acum.
Art. X. Neguţitorii care câştigând folosurile şi dreptăţile hărăzite Portofrancului şi oraşului Galaţi, ar vinde pe ascuns în lăuntru în Prinţipat mărfuri de acele
declarate de tranzit, şi cu acest chip ar păgubi pe Carvasara de legiuita vama, vor căde
cu totul în categoria controbontului.
Art. XI. Dreptăţile de apărarea legiuită a Porto-francului nu vor aduce nici cum
vreun fel de jignire la jărtfirea acea de bună voe a neguţitorilor gălăţeni, precum fara
osăbire pentru mărfurile de spiculaţii în Şchele, vor da; câte 10 parale la 100 de lei; 10
parale la kila de grâu; şi câte 5 parale la kila de săcară. Care această prosfora urmând a
sluji numai pentru înfrumuseţarea, înbunataţirea şi folosul oraşului şi portului Galaţi,
va intra în Casa Obştească a acestui oraş, şi adunarea banilor unei aşa prosforale,
precum şi cheltuirea lor va urma prin ştirea Comisiei neguţitoreşti, închegată de patru
mădulări, sub prezidenţia Pârcălabului de Galaţi, hotărâtă prin acelaşi Hrisov Gospod
pomenit mai sus. Care Comisie se va îndeletnici a alcătui înadinsă punere la cale
atingătoare de strângerea, ţinerea socotelei şi întrebuinţarea unor asemine bani; şi o aşa
lucrare se va şi aduce la cunoştinţa Ocârmuirei cel mult după o lună, socotită de la
publicarisirea acestui Aşezământ.
Art. XII. Dările de mai înainte, aşăzate subt numire de poşlină asupra
exportaţiei de zaharele şi săuri, mageritul în folosul Eforiei pentru peşte sărat sau
svântat, importaţia tiutiunului ce are a plăti poşlina cuvenită Eforiilor, în Carantină vor
avea statornica lor urmare precum şi până astăzi.
Art. XIII. Acest privileg de Porto-franco şi Antrepo pentru oraşul Galaţi va
începe la 1 Iunie 1837.
Art. XIV. Spre ştiinţa locuitorilor pentru ce lucruri au a plati vamă şi pentru ce
nu au a plăti nimica, la ieşirea pe la barierile Galaţiului se va alcatui osebit tarif, care se
va publicarisi spre împedecarea alişverisului şi ferirea de toată nedumerirea şi
catahrisis.
Aceste instrucţii, la 23 Martie 1837, sub nr.361, s-au transmis redactiei spre
publicare.
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Nr. 917 (II, pp.591-592)
Ofis Domnesc din 1837, Aprilie 3, cătră Pârcălăbia din Galaţi prin care i s-au
înpărtăşit Aşezământul de Antrepo şi Porto-franc a acelui oraş.
Domnia me, cu părintească milostivire, dorind totdeauna şi în tot chipul a înlesni
alişverişul în deobştie alcătuitorilor acestui Principat, care după firescul cuvânt aduce
cea mai însămnătoare înriurire cătră a lor fericire, şi având în videre că acel mai de
căpitenie punct a unui aseminea este oraşul Galaţi, care cuprinde în sine singurul port
al Principatului acestuea, am găsit de toată cuviinţa statornicirea acestui oraş în dreptăţi
de Porto-franc şi Antrepo, spre care sfârşit slobozindu-se de mai înainte înadins al
nostru Domnesc Hrisov, s-au alcătuit acum în urmă prin Domnescu nostru Sfat şi
osăbitul Aşezământ, lămuritoriu anume unor asăminea dreptăţi.
Şi un aşa Aşezământ, de cătră Domneasca Noastră Visterie s-au pus la cale a se
publica spre ştiinţa de obştie a tuturor locuitorilor de toate stările din Principat, atât prin
dregătoriile ţănutale cât şi prin Buletin; cu aceasta ca de la zi întăi a viitoarei luni Iunie
este a se şi pune el în lucrare.
Însă fiindcă acolo în Galaţi se găseşte cel mai însemnătoriu număr de feţe care
urmează alişverişuri în Prinţipat, am socotit de trebuinţă a scrie Dlui şi această a
noastră Carte Domnească, Carte prin care îţi poruncim ca chemând de faţă atât pe
boerii cât şi pe neguţitorii de acolo, şi făcându-le cunoscut cuprinderea pomenitului
Aşezământ, iar pe lângă acele şi închipuirea ce acum urmează pentru facerea acolo din
nou a Carantinei şi a Casarmei, totodată să le arăţi părinteştile bune plăceri ce Domnia
Me cu deosebire păstrăm pentru acel oraş, încredinţăndu-i că sporirea îmbunătăţirilor
lui este şi va fi întotdeauna ţălul unei de aproape luări aminte din partea noastră.
Şi nu vom pregeta de a pune în lucrare tot aceea ce înpregiurările ar desvălui de
trebuinţă, din vreme în vreme, pentru întemeierea lui, în cea mai înfloritoare fericire.
Pe lângă aceasta poruncim D(omniei) tale ca potrivit cu povăţuirile ce de cătră
Domneasca Noastră Visterie s-au însemnat Pârcălăbiei, publicarisându-se Aşezământul
pomenit, să te îngrijeşti D(omnia) ta a se şi pune el în lucrare neapărat de la hotărâtul
termin, zi întăi a viitoarei luni Iunie, şi a se urma întocmai după legiuirile cuprinse
întrînsul, fără vreo jignire întru-cît de puţin.
Nr. 925 (II, pp. 605-606)
Anaforaoa Sfatului din 1837, Mai 25, sub nr.714, Înalt încuviinţată la 10
Iunie 1837, pentru lucrurile supuse la plată de vamă şi nesupuse, pe care locuitorii
le-ar scoate din Porto-franco.
Aşa precum în Aşezământul pentru Porto-franco şi Antrepo al Galaţiului, la
articul(ul) XIV se cuprinde: „ca spre ştiinţa locuitorilor pentru ce lucruri au a plăti
vamă, şi pentru care n-au a plăti nimica la ieşirea pe la barierile Galaţiului, se va
alcătui osebit tarif care se va publicarisi spre împedecarea alişverişului şi ferirea de
toată nedumerirea şi catahrisie”, Sfatul spre împlinirea acestei măsuri, potrivit cu
Jurnalul încheiat la 20 Ghen(arie) 1837, prin Depart(amentul) Visteriei, au pus în
lucrare alcătuirea unei aseminea tarife, care chibzuindu-se de mai înainte, s-au dat şi de
al doilea în reviziea Pârcălăbiei de Galaţi, a ţiitorului vămelor, şi a unui revizor al
Vist(eriei).
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Care împreună au alcătuit o listă în care se arată, ocele, dramurile, obiectile de
întrebuinţarea locuitorilor, preţurile curente acum la Galaţi şi analoghia plăţei vămei,
pe temeiul de trei la sută după preţurile curente a Galaţiului.
Această listă, Sfatul, cu toată supunerea, o aduce la cunoştinţa Înălţimei Voastre,
rugându-vă plecat ca să binevoiţi a o întări spre a se aplicarisi odată cu aşezarea Portofrancului, adăogându-se şi lucrurile pe care locuitorii pot cumpăra din Porto-franco fără
plată de vamă, şi anume: ciobotile de teletin, cojoacele, sucmanele, căciulele de oaie
precum şi un rând de straie, pe care locuitoriul la ieşire pe la barieră ar purta asupra sa,
potrivit cu starea lui, fie şi nou cumpărate atuncea, potrivit cu Jurnalul din 20 Ghenarie,
încheiet în presusfia Înălţimei Voastre.[*], [**].
[*] Jurnalul din 20 Ghen(arie) 1837, nu s-au trecut fiind obiectile cuprinse
întrânsul, expuse prin această Anafora şi prin acea de la nr.926.
[**] Tarifa lucrurilor pe care locuitorii scoţându-le din Porto-franco, au a plăti
vamă:
Ocele
1

Dramurile

1
1

100
100
100
50
-

1
5
1

-

1

200

1

-

1
2
1
1
1
1
1

Feliul mărfei
Orez
Chiperi
Tămâie
Strafidi
Roşcove
Sopon bun
Măsline
Bumbac tors
Idem mai prost
Unt de naft (neft)
Calcan (calaican)
şOFRAN
Pucioasă
Untdelemn (de
măsline)
Fede
Fer
Coasă
1, Ceaun
12, Ace
Funii de Braşov
Lumânări de ceară
galbănă sau numai
de ceară
Peşti morun
1, Butelcă neagră
1, Steclă
1, Pahar de steclă

Preţurile
lei, par(ale)
2 1, 20
1, 20
1, 20
1, 10
5, 1, 20
12, 20
8, 1, 10
- 36
20, 1, 20
4, 20

lei,
-

Vama
par(ale) bani
2
½
1
½
1
½
1
½
1
½
5
½
1
½
15
9
1
½
1
25
1
½
5
½

1,
8,
4,
5,
2,
10,

20
10
12
20
-

-

1
9
5
6
3
13

½
-

2,
-

36
20
20

-

1
-

½
½
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În urma Înaltei încuviinţări a mai sus prescrisei Anaforale, Visteria pe lângă
Poronca din 13 Iunie 1837, sub nr.4187, au împărtăşit listă întocmai de lucrările mai
sus arătate şi în osebire o însemnare de lucrările ce sânt slobode de tot feliul de plată de
vamă, după Jurnalul Sfatului din 20 Ghenari 1837, şi anume: ceobotile de teletin,
cojoacile, sucmanile, căciulile de oaie şi un rând de straie ce-ar purta locuitoriul asupra
sa, potrivit cu starea lui, fie cumpărate şi atuncea nu va fi supus vămuirei la ieşirea lui
la barieră.
Această Anafora la 12 Iunie 1837, sub nr. 842, s-au comunicat Departamentului
de Finanţe.
Nr. 642 (II, p.136-137)
Adresul Visteriei din 29 Mai 1837, sub nr.3769, şi închierea Sfatului din 1
Iunie 1837, pentru irmilicii noi de argint.
Pârcălăbia Galaţi, prin raportul cu nr.4832, face cunoscut Visteriei că la portul
Galaţi viind vaporul „FERDINAND”, ar fi adus peste 40.000 irmilii noi în gropuri, la
feliuri de feţe embori, spre întrebuinţarea spiculaţiilor la Port şi în Prinţipat. Şi simţind
că cei mai mulţi se aplică şi în prifacirea din acei irmilici în galbini blanci şi pasiri şi
alte monede otomaniceşti mai învechite, precum: mahmudelele, stambolii, irmilicii
vechi, rubielele, diriclii şi carboave, schimbându-i cu preţurile politicite, ca să le treacă
la Constantinopoli cu acelaşi vapor, sau cu alte prilejuri. Pentru că acolo, după ştiinţa
ce ar fi luat, cursul monezilor de tot soiul s-au suit, precum galbănul a agiuns 53 lei,
irmilicul vechi, 23 lei şi celelalte cu aceeaşi analoghie.
Iscălitul, alăturând pe lângă aceasta întocmai copie după numeratul Raport al
Pârcălăbiei, cu căzutul onor pofteşte pe Postelnicie ca grăbind, să o facă cunoscut
locului cuvenit, binevoind a înpărtăşi şi Visteriei deslegare de urmarea ce trebuie a se
păzi întru aceasta. Pe care adres a urmat închierea Sfatului în cuprindere: „Potrivit cu
dispoziţiile de mai înainte, să se scrie Visteriei ca să poroncească atât la Galaţi cât şi
la Iaşi, de a se face aiar acestor monede. Şi după valora lor, să se publice preţul
umblărei, ca să ştie fiecare în ce curs să-i primească, publicând şi tipul lor”.
Această închiere de cătră Secretariatul de Stat prin adresul din 5 Iunie 1837, sub
nr.802, s-au înpărtăşit Depart(amentului) de Finanţe.
Nr. 926. (II, p.607)
Anaforaoa Sfatului din 1839, Mart(ie) 31, sub nr. 584, Înalt încuviinţată la 14
Iulie 1839, pentru lucrările din metahurile pe care locuitorii Ţării pot scoate din
Galaţi, fără plată de vamă.
Prin condiţiile otcupului vămilor pe trei ani, începători de la 1 Ghenarie 1839, se
cuprinde între altele, la art.14, a nu se supăra întru nimică cu cerirea de vamă pe
locuitorii ţărei, pentru care să se şi facă de cătră Sfat anume lămurire. Visteria au
referat Sfatului o aşa împregiurare, cu cerire de a se face lămurirea zisă, după care
scriindu-se ca să împărtăşască ştiinţa de lucrurile din metahurile ţării, ce se cumpără
din Porto-franco, spre întrebuinţarea locuitorilor, s-au primit pe lângă al doilea referat a
ei, de sub nr.1454, alăturata aice însemnare de aseminea lucruri [*] pe care Sfatul, cu
toată supunerea, o înfăţoşază Înălţimei Voastre spre hotărârea ce veţi găsi de cuviinţă.
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[*] Însămnare de lucrurile ce locuitorii pot scoate din Galaţi fără plată de vamă:
Ocă
1
6

Dram
200
-

Nr.
-

1
1

200

-

4

-

-

Lumânări de său
Lână albă sau
neagră
Sopon prost
Tiutiun prost
moldovenesc
Sare

Ocă

Dram

Nr.
10
5

2
5
30
6
5
5
1
2
2
5
5
10
5
6
6
20

-

-

Rachiu
Făină de grâu
Făină de popuşoi
Perje
Ceapă
Vin
Oloi
Pere
Mere
Sămânţă de in
Sămânţă de cănipă
Fasole
Linte
Mazire
Bob
Cartoafe

10

-

-

Grâu

2

10
6
4
24

Oale
Străchini
Ulcele
Linguri de lemn

2
1
2
1

6
1
2

Fedeleşe
Bote
Ulcioare

1

2
2
2
2
2

Cofe
Cofiţe
Giuguri
Lopăţi
Furci

Fuse
Funii de tei

1
2

Odgon de tei
Toporişte de coasă

2

Cutii de stejar sau
brad
Poloboc
Cadă
Dejă
Ciubăr
Căpăţâni usturoi
Căpăţâni curechi
Praji
Rădichi
Nuci
Chite in
Chite cănepă
Coşciug de răşină
Cojoace
Căciule
Sucmane cusute
Coţi sucmane
necusute
Părechi bernevici
de sucman
Părechi opinci
Ciubote de teletin
Iminii, tij
Brâu bărbătesc de
lână
Ciorapi
Peşte sărat
Icri de ştiucă şi de
crap
Untură de peşte
Droburi de peşte
Peşte proaspăt
Site
Straie ce ar purta
locuitorii potrivit
cu starea lor

1
1
1
1
100
100
100
50
150
3
5
1
2
2
3
5
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Această Anafora (la) Secretariatul de Stat, la 10 Iulie 1839, sub nr.1450 au
comunicat-o Vist(eriei) şi sub nr.1451, Redacţiei.
Nr. 583 (II, p.93)
Ofis Domnesc din 3 Iulie 1839, supt nr.146, cătră Pârcălăbia de Galaţi, tot
pentru plutire(a) sărei Moldovii pe Dunăre.
La ştiinţa noastră au agiuns că mulţi din reizii şi căpitanii caicilor ce obicinuesc
a transporta mărfuri în susul şi în giosul Dunărei, s-ar fi îngrijind a încărca sare de la
acea Schele şi a o duce în părţile Turciei, unde interesul speculanţilor o cere, propuind
ar urma un fel de oprire întru aceasta. Fiind dar că după cuprinderea Înaltului vrednic
de închinăciune Împărătesc Firman, din anul trecut 1835, sarea acestui Principat este
slobodă a se transporta pe Dunăre ori în ce parte de loc a ţerilor, care din norocire se
află supuse Înaltei Porţi, şi ca nu cumva asemine vorbe presurate fără nici un temei să
deie prilej de îndoială stăpânilor caicilor, din care împregiurare otcupul ocnelor să
pătimească păgubire, poroncim dumitale ca îndată să pui la cale a se aduna pe
speculanţii şi pe reizii cârlacelor.
Şi să le faci cunoscut cuprinderea aceştii a noastre Domneşti poronci,
înştiinţăndu-i cu lămurire că în temeiul Înaltului Ferman, transportul sărei nu poate fi
supt nici un cuvânt împedecat, şi oricine este volnic a încărca asemine sare şi a o duce
în susul şi în giosul Dunărei, ori în care parte de loc a stăpânirei Înaltei Porţi, fără să se
îngrijească că va întâmpina cea mai mică împotrivire.
Iar de întocmai urmare, să raportueşti Domneştii noastre Visterii.
Nr. 928 (II, pp.608-609)
Anaforaoa Sfatului din 25 Apr(ilie) 1840, sub nr.758, cu Înalta rezolouţie din
25 Apr(ilie) 1840, pentru întâmpinarea neorânduielilor ce s-ar prileji în oraşul
Galaţi, precum şi pentru cercetarea oamenilor primejdioşi.
Domnul General, Inspectorul Miliţiei, înfăţoşând Sfatului rezultatul cercetărei ce
au făcut la Galaţi, unde cu Înalta poroncă au fost rânduit pentru liniştirea tulburărilor
ivite acolo4, acesta au dat prilej Sfatului de a face o închipuire pentru întâmpinarea pe
viitorime a de asemine neorânduieli, pe care cu toată supunerea o aduce la cunoştinţa
Înălţimei Voastre, ca de se va încuviinţa, să binevoiţi a poronci punerea în lucrare.
4

Lipsa unor Regulamente clare de organizare şi funcţionare a Poliţiei oraşului Galaţi, a dus
la o serie de tulburări sociale sau politice, datorate fie unor locuitori gălăţeni, fie străinilor
care soseau aici. În acest sens vezi: Paul Păltănea, Istoria oraşului Galaţi de la origini până
la 1918, Partea I, ediţia a II-a, coordonată de pr. Eugen Drăgoi, Editura Partener, Galaţi,
2008, pp.366-368. Sunt descrise evenimentele petrecute la Galaţi, între 1837-1840, legate
de alegerile de deputaţi pentru Adunarea Obştească, participarea gălăţenilor la conjuraţia
„confederativă” din 1839, condusă de comisul Leonte Radu; Adrian Pohrib, Din istoria
poliţiei române. Poliţia oraşului Galaţi între 1832 şi 1949. Istoric şi documente, Editura
Agaton, Galaţi, 2013, p.20: „evenimentele de la Galaţi din perioada 25-27 februarie 1840,
când oraşul a fost în stare de alertă. Mai mulţi nemulţimiţi din Mahalaua Râpei, care naveau nici închezăşluire personal, nici vreo material stare, pătrund în localul Poliţiei unde,
în prezenţa unui public numerous, au ameninţat că dau foc târgului. Conflictul a fost
aplanat şi Instrucţiunile elaborate”.
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Pe lângă aceasta, Sfatul socoteşte a adăogi că din aceia ce s-au găsit vinovaţi, pe
unii ce nu au fost atârnaţi de vreo protecţie, s-au predat giudecăţii criminaliceşti, iar
pentru ceilalţi urmează corespundenţia cu consulaturile Britanicesc şi Elinesc, fiind ei
atârnaţi de aceste protecţii, spre a se supune la asemine cercetare.
Înalta rezoluţie
Se încuviinţază şi se vor primi cuvenitele măsuri spre întocmai punere în
lucrare.
Nr.929. (II, pp.609-910)
Instrucţiile alăturate pe lângă Anaforaoa de mai sus pentru paza bunei
orânduieli în oraşul şi portul Galaţi.
Pentru a se păzi buna orânduială, obşteasca linişte, siguranţia personală şi a
averilor în oraşul Galaţi, care nu odată au ajuns a fi privelişte de tulburări şi de gălcevi
în lăuntrul lui, mai cu dinadinsul de către osebiţii streini, care fără a ave nici
închizăşluire personală pentru buna şi liniştita lor petrecire, nici vreo materialnică stare
se află încuibaţi acolo, este de neapărat a se pune în lucrare următoarele măsuri:
Art.1. Oricine viind din alte ţări pentru a intra în Prinţipat, este dator îndată ce
va sosi la Carantină a înfăţoşa pasaport sau teschereoa de care este purtătoriu, spre a se
urma întocmai după regulile statornicite pentru acei ce intră în ţară.
Să înţălege că acei ce vor veni cu tescherele, nu vor pute fi primiţi sub nici o
protecţie steină şi vor fi datori a iscăli în Condica Carantinei că sunt raele5;
Art.2. Pasaportul protecţiei de la care atârnă călătorul sau teschereaoa vreunei
dregătorii otomane, fiind călătorul rae, sânt neaparatele titluri pentru a fi primite în
Carantină, şi nicicum cu bilet sau chizăşie particularnică, fiind Carantina răspunzătoare
pentru orice abatire dintru aceasta;
Art.3. Acei ce după săvârşirea terminului curăţirei, ar eşi din Carantină pentru a
ave împărtăşire cu oraşul, trebuie a fi îndreptaţi de obştie cu slujitorul Carantinei pentru
a-şi primi bileturi de petrecire în oraş, pe vreme hotărâtă.
Iar fiind călătorul supus stein, Pârcălăbia îl va trimete, întovărăşit de un om al
Poliţiei, la consulatul respectiv, care va adeveri acel bilet şi la acel termin să fie
îndatorit a se ambarca; însă dacă împregiurările interesurilor sale ar cere înnoirea
biletului, atunce i se va slobozi şi un al doile termin, dacă în curgerea celui dintîi
purtarea sa au fost regulată şi neprihănită. Cu aceasta că după săvârşirea acestui al doile
termin să fie datorit a se ambarca fără vreo pricinuire. Iar vroind a se statornici acolo,
dator este a declara şi a dovedi mijloacele şi închipuirea vieţuirei ce va ave;
Art.4. Armele ce va ave cu sine acel intrat în Carantină, se vor primi îndată de
Direcţia Carantinei şi vor sta păstrate acolo ca să se întoarcă călătoriului când se va
duce la urma sa, iar călătorilor care vin numai ca să treacă în altă ţară, li se vor da
armile prin Pârcălăbie, după încredinţarea în asemine trecire;
Art.5. Spre curăţirea oraşului de oamini cu prepus şi cu răle purtări, şi spre
regularisirea nămolului streinilor ce sânt fără căpătâi, fiindcă mulţi din ei se află
pitrecând în Galaţi fără măcar a se şti supt a cui protecţie sânt, de aceea mai întâi
Pârcălăbia va cere ca fieştecare consulat să trimită listă pentru toţi supuşii săi, şi să se
eie pe rând în cercetare şi acelor pentru care consulaţii vor voi a respunde să li se deie
5

Locuitor dintr-o raia turcească.
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bileturi încredinţate de Pârcălăbie, cu anume arătare a neguţitoriei, a meşteşugului sau
închipuirei petrecirei acei feţă;
Art.6. Consulaturile respective vor fi îmbiete ca prin îndesite publicaţii să
îndatorească pe toţi supuşii lor, de obştie aflători în acest oraş, a se înfăţoşa în termin
de 15 sau 20 zile, spre a li se face cuvenita cercetare şi a se întovărăşi cu bileturile sus
pomenite, pentru voe de a rămâne în ţară.
Art.7. Acei ce nu vor pute înfăţoşa chizăşii pentru petrecire în lăuntrul, vor căde
în categorie de vagabonzi şi se vor izgoni peste hotar, precum şi acei care fără a ave
cuvenitele închizăşluiri s-ar găsi neatârnaţi de vreo protecţie;
Art.8. Totodată de la toţi stăpânii corăbiilor ce se lucrează în portul Galaţi, se va
cere listă de marangherii străini aduşi de peste hotar, care se vor îngădui în port cu
chezăşia stăpânilor lor. Cu aceasta însă ca fieştecare, în vadeaoa hotărâtă, să se
înfăţoşeză la Pârcălăbie ca să eie bilet de pitrecere în Galaţi, pe vade de treizeci de zile.
Şi dacă în curgerea acestor zile se vor purta bine, li se va înnoi vadeoa după trebuinţă;
Art.9. Fieştecare supus strein sau rae să fie îndatorit a purta asupra sa acea voe,
şi să înfăţoşeze îndată ce se va cere de cătră Pârcălăbie sau comisarii Poliţiei;
Art.10. Pe acel ce nu va ave voea pitrecerii, Poliţia îl va privi ca vagabond; şi pe
un asemine îl va trece peste hotar;
Art.11. Se va publica ca nimine să nu îndrăznească a umbla înarmat pe uliţe sau
cu ciomege, căci pe unii ca aceştia ca nişte videraţi turburători, ori de ce protecţie vor
fi, Pârcălăbia este în dreptate a pune îndată mâna pe dânşii, şi a-i arestui; şi găsindu-se
în categoria de vagabond, va pune la cale depărtarea lor;
Aseminea, Pârcălăbia, prin poliţeneşti măsuri, pe orişicare îl va găsi prin locuri
publice în necuviinţata stare, îl va rădica şi-l va pune la opreală spre înţălegire;
Art.12. Paza de noapte să fie pe viitorime întărită cu un sporit număr de militari
şi de slujitori a(i) Pârcălăbiei şi a(i) Poliţiei;
Art.13. Amploiaţii Carantinei, Pârcălăbia şi comandirul Zastavii, sânt îndatoriţi
supt respundire a fi cu cea mai întreagă băgare de samă, întru a se păzi întocmai aceste
regule;
Această dispoziţie se va împărtăşi tuturor Consulaturilor spre a da poronci
supuşilor lor întru întocmai urmare.
Aceste Instrucţii, de cătră Secreta(riatul) de Stat, la 28 April 1840, sub nr.745, sau comunicat Cons(ulatului) Rusesc; sub nr.746, K.K. Aghenţii; sub nr.747
Cons(ulatului) Britanicesc; sub nr.748 acelui a Franţiei; sub nr. 749 a celui Prusăsc; sub
nr.750 acelui Elinesc; sub nr.756 Cons(ulatului) Sardinesc la Galaţi; şi sub nr.753
Departa(mentului) din Lăuntru.
Nr. 919 (II, p. 594)
Anaforaua Sfatului din 23 Noemvrie 1840, sub nr.1919, Înalt încuviinţată la 7
Fevruarie 1841, în alăturare cu Aşezământul atingătoriu de Antrepo.
Asupra Anaforalei cu nr.340*, prin care Sfatul a cerut dizlegarea Înălţimei
Voastre pentru punerea în lucrare a Art.1-iu din Aşezământul pentru Antrepo şi Portofranco a oraşului Galaţi, ca neguţitorii să fie slobozi gios în Schele, afară de barieră, aşi înfiinţa magazii pentru depunerea mărfurilor streine ce s-ar aduce numai spre
încarcarea prin corabii pentru alte locuri, primindu-se Înalta încuviinţare de a se face
îndată cuvenitele publicaţii de Visterie şi a se pune însărcinare asupra Pârcălăbiei spre

DANUBIUS XXXII

177

a se înţălege cu neguţitorii de Galaţi, ca să se însemneze locul potrivit cu trebuinţa pe
care să-şi clădească magaziile trebuincioase.
S-au făcut înpărtăşirea cuvenită Visteriei, şi acum s-au primit Referatul ei sub
nr.8437, în alăturare cu proectul alcătuit în acest obiect de cătră Pârcălăbia Galaţi, în
înţălegire cu neguţitorii de acolo şi două planuri şi un smet închipuit de inginerul
Târgului Galaţi, pe sumă de 11.266 lei, zece parale, ce sânt trebuitori pentru înfiinţarea
unei zastave pe malul Dunărei, la locul ce s-au socotit mai potrivit spre clădirea
Magazalelor.
Sfatul cercetând acel proect, precum şi observaţiile făcute de D. vel Vist(tiernic)
şi făcându-i întocmirea ce au socotit de trebuinţă, care şi prescriindu-se îndeosebi sub
iscăliturile mădulărilor Sfatului, cu toată supunerea îl înfăţoşază Înălţimei Voastre,
împreună şi cu pomenitele planuri şi smet, spre hotărârea ce ve-ţi găsi de cuviinţă.
* Anaforaua ţitată nu s-au prescris, ca una a căreea cuprins se află trecut în
aceasta.
Nr. 920 (II, pp.595-598)
Aşezământul alăturat pe lângă Anaforaua de sus, pentru înfiinţarea a unui
Antrepo.
Statornicirea Aşezământului de Antrepo în privinţa comerţului, pe lângă
dreptatea de Porto-franco hărăzită oraşului Galaţi de Prea Înălţatul Domn stăpânitoriu,
cerând pe de o parte însemnarea locului potrivit la această distanţie şi pe de alta,
punerea la cale să deie cuvenita înlesnire comerţului şi să ferească şi pe Visteria
Prinţipatului de pagube în legiuitele sale dreptăţi, se aşază următoarele regule care să
slujească de legiuire în acest obiect:
1. Aşezământul de Antrepo are de pravăţ de a se scuti de plata vămei mărfurile
streine, care descărcându-se în marginile Ţărei nu sânt menite în consumaţia din
lăuntru, ce numai spre a se exportarisi iarăşi pentru o destinaţie streină;
2. Magazalile şi locul de Antrepo vor fi cu totul ferite de tot felul de amesticar
cu lăcuitorii Târgului Galaţi, sau cu celelalte magazale şi spre a se feri mai bine tot
felul de prilej despre vreo molipsire, se socoteşte de trebuinţă să se îngrădească tot
locul de Antrepo cu şarampoi nalţi, bătuţi bine unul lângă altul, iar împregiur, în
potrivită depărtare, să se facă foişoare pentru şiderea păzitorilor, precum sânt acele de
la portul Galaţi. Şi totodată a se face o căsuţă cu două odăi şi cele trebuincioase pentru
şiderea cvardianilor rănduiţi din partea Direcţiei Carantinei;
3. Locul ce se însemnează spre înfiinţarea Magaziilor de Antrepo, este acel cătră
malul Dunărei, alăturea şi din gios de Carantina nouă. Faţa lui spre Dunărea va fi de
150 stânjini, neapărat trebuitori pentru trebuincioasele încăperi, iar adâncul lui, de la
Dunărea spre Bratiş, adică în lăuntru spre miază-noapte, de 200 stănjini, cerşuţi de
trebuinţele de astăzi a negoţului;
4. Localul se va despărţi în deosebite linii de 20 stânjini, la toate două linii va fi
câte un drum, şi aceste drumuri vor ave a lor întindere de la Dunăre spre Bratiş;
5. Linia întâia a locului din gios, spre răsărit, către Dunăre, se va păstra pentru
magazalele ce se vor înfiinţa de peatră sau cărămidă, iar în toate celelalte linii va fi
slobod a se înfiinţa magazii nu numai de peatră, ce şi de lemn;
6. La malul Dunărei, în faţa locului hotărât de Antrepo, se va înfiinţa o zastavă
despărţită în patru, din care o despărţitură va sluji pentru descărcarea zaharelilor*, una
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pentru descărcarea mărfurilor de greutate, precum săul şi altele ce au a se aduna în
Antrepo şi două despărţituri pentru exportaţii de iznoavă a ziselor mărfuri; iar apoi
pentru toate corăbiile şi cârlacele bănuite şi nebănuite să urmeze regulile Caranticeşti,
potrivit cu prinţipiile statornicite la Art.al 2-le.
Deosebit se va hotărâ un loc, tot în preajma încăperilor din Antrepo, pentru
corăbiile şi cârlacele de pratig, adică acele nesupuse Carantinei, spre încărcarea şi
descărcarea mărfurilor din Antrepo;
7. Locurile de încăpere se vor da în parte, ori cu bezmen pe stânjin sau cot, sau
cu de istov vânzare, precum se vor pute învoi cu proprietariul lor, cu acesta ca acele
locuri în totul să se mărginească în sus arătaţii stânjini, adică de una sutăcincizeci faţa
şi de douăsute adâncimea şi în condiţii de a nu se pute adăogi nici odinioară bezmenul
acel cu embatic; iar când zisele încăperi de Antrepo ar cere o mai mare întindere,
aceasta rămâne iarăşi la învoirea proprietariului cu doritorii cuprinderei de locuri,
păzindu-se regulile statornicite pentru Antrepo;
8. Cei ce vor voi a lua locuri, vor îndrepta a lor cerire cătră Pârcălăbie, care
adresându-le Eforiei Orăşieneşti, aceasta le va trece îndată într-o înadinsă Condică şi va
privighe ca locurile să se deie după rândul cererilor, fără alegire.
În privirea cătră persoanele doritoare de protomisie sau hotar, ca celui întâiu
doritoriu de a clădi aseminea încăperi, se va da locul acel mai cu apropiere de
Carantină şi în faţa Dunărei; celui al doile se va da tot în faţa Dunărei, loc alăturea cu
acel întâiul mai de gios.
Şi cu aseminea orânduială se va urma darea tuturor locurilor, adică acelor
faţadei despre Dunăre, acelor din dosul şirului întâiu, hotărât pentru magaziile de grâu
şi acelora pentru magaziile de peatră, cu chip ca locurile numărului întâiu să fie aliniate
cu Dunărea; iar acele a numărului al doilele, în dosul celor întâi, în oarecare apropiere,
fără a se grămădi însă unile cu altile, decât într-o potrivită distanţie vor fi aşezate.
Urmând cu aseminea rânduială clădirea tuturor unor aşa încăperi câte ar urma
după vreme a se înfiinţa, să înţălege că în liniile celelalte se vor protomisi acei ce vor
primi a face magazii de peatră sau de cărămidă;
9. Locurile vor fi date cu chibzuire, ca în faţa acelora despre Dunăre, una şi
aceiaşi persoană să nu poată lua mai mult decât un singur loc; iar având trebuinţă şi de
un al doilea, pe acesta în poate lua în dosul şirului întâi, cu îndatorire însă de a clădi pe
dânsele cuvenitele magazale, adică în termin de un an de zile, pentru acele de lemn, de
doi ani pentru acele de cărămidă sau de peatră.
Iar când bezmănariul nu ar urma în curgirea acestor termini a înfiinţa încăpere
pe locurile cuprinse de dânsul, atuncea el va perde bezmănul cuvenit pe curgerea
terminului arătat, şi locul va rămâne a proprietariului, putându-se a se da altui doritoriu;
10. Magaziile de peatră sau cărămidă cerşute a se înfiinţa în linia dintâie, arătată
la Art.3-le, fiind numai pentru depunerea de săuri şi alte mărfuri, i licviduri supuse
primejdiei focului, apoi în acele magazii după înfiinţarea lor nu se vor depune decât de
acest feliul de metahuri.
Cu toate aceste, spre a nu urma împedecarea negoţului, este ertat a se aşeza de
asemenea metahuri şi în magaziile de lemn sau cărămidă din altă linie, cu cuvenita
îngrijire la topirea de săuri pentru punerea în poloboace, de a se feri întâmplătoarele
primejdii, iar aceasta până la îndeplinirea liniei însemnate pentru magaziile de peatră;
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11. Aşa precum statornicirea Aşezământului de Antrepo priveşte la mai multă
înflorire şi înlesnire a negoţului şi pentru a căruia înfiinţare urmează cerire şi din partea
neguţitorilor, şi totodată ţinerea lui cerând jărtfire de cheltuieli pentru îngrădirea
acestui loc, înfiinţarea barierelor, sau a zastavilor la locul descărcătorilor şi a
înbărcărilor metehurilor ce au a se depune, facirea şi ţinerea în bună stare a drumurilor
trebuincioase, aplicaţia măsurilor feritoare de molipsire, precum după vreme şi pentru
alte îmbunătăţiri ce s-ar găsi de cuviinţă şi de priinţă în acest obiect, apoi potrivit cu
socotinţa şi propunerea neguţitorilor şi potrivit cu rânduiala ce se păzeşte şi pe la alte
aseminea locuri, se legiuesc spre aceasta următoarele venituri: asupra mărfurilor ce se
vor descărca spre a se pune în Antrepo, câte douăzeci parale în cursul Visteriei, pe
chila Galaţiului, pentru grâu, fasole şi sămânţă de in; cincisprezece parale de chila de
păpuşoi, orz şi alte zaharele; 30 parale pentru una sută oca său şi lână; doi lei pentru
suta ocă ceară. Iar pentru celelalte articule, câte douăzeci parale, tot cursul Visteriei, la
sută asupra valorii mărfii.
Şi numai atuncea exportarisitoriul îi va fi slobod a depune mărfurile sale în
Antrepo când va plăti legiuitele mai sus taxi de antrepo, asupra soiului mărfurilor sale,
care apoi vor rămâne în depozit până la exportarisirea lor earăşi. Şi vor fi scutite de
orice alta dare sau taxie a portului, afară de plata anguraiului pentru vase.
Strângirea veniturilor de Antrepo şi întrebuinţarea lor la sus-pomenitele
cheltuele, se vor face de cătră Comisia Orăşenească, iar socoteala acestora cercetânduse de Pârcălab, se va pristavlisi pe tot anul, Sfatului Ocârmuitoriu;
12. Acest Antrepo fiind legiuit pentru a se depune numai mărfurile importarisite
din alte ţeri care urmează a se exportarisi în urmă prin plutire, va fi deschis numai spre
Dunăre şi nu va ave nici o comunicaţie cu lăuntrul Ţărei.
Când însă proprietariul marfurilor depuse în Antrepo va vroi a exportarisi în ţară
vreo marfă a căreia exportaţie va fi pozvolită de legi, după ce va îndeplini regulile
carantineşti, adresarisindu-se la vamiş şi plătind legiuita vama, o va pute face.
Iar dacă vreun neguţitoriu se va descoperi ori că a depus în Antrepo din
producturile ţărei fără a fi plătit legiuita vamă de exportaţie, ori că va fi introdus în ţară
din producturile nepozolite, ori că au importarisit dintre cele neoprite fără plată de
vamă, unul ca acela supuindu-se legiuirei controbontului se va lipsi şi de dritul de
Antrepo;
13. La locul de Antrepo va fi o poartă despre Dunăre prin care vor intra
producturi numai din părţi străine şi prin care vor ieşi şi toate mărfurile de Antrepo,
fără a se amesteca vreo-dinioara cu acele producturi sau marfuri din Ţară. Pentru care
este lăsat locul pentru magaziile Şchelii, căci o asemenea amestecare ar deschide prilej
la feluri de catahrisuri în faţa legiuitelor dări a Ocârmuirei şi ar pricinui stavilă
comerţului prin o viderată neorânduială;
14. Fieşte-care neguţitoriu este dator a da o adevărată şi lămurită ştiinţă
amploiaţilor ce vor fi rânduiţi întru privigherea acestui Aşezământ de Antrepo, de
mărfurile ce va exportarisi şi împotrivindu-se a da cerşuta ştiinţă, sau că va arăta
neadevărat, se va şrărfui cu doi galbini blanci pentru fieşte-care oară. Osebit de aceasta,
neguţitoriul se va arăta cu înşălăciune în plata taxiei, sau făcând mincinoasă arătare, va
plăti acea taxie îndoită. Iar toate aceste fără jignirea legiuirei art.12, la întâmplare de a
se dovedi şi cazul controbontului;

180

DANUBIUS XXXII

15. Nu va fi nici unul iertat a ciurui grâul sau a lucra altceva pe drumurile
încăperilor sau prin oricealt chip ce ar pute opri trecirea sloboadei comunicaţii şi
aflându-se vre unul cu nesupunere, se va îndatori la un ştraf de 31 lei şi jumătate, în
cursul Visteriei, pentru orice de aseminea supărare ar pricinui, fieşte-care din neguţitori
va fi îngrădet a înşira în linie carăle în apropiere de magazia altuia fără voinţa
proprietariului, va plăti un ştraf de trei sorocoveţi pentru fieşte-care caru ce va sta
acolo.
16. Dovedindu-se abatere din aceste reguli ştrafurile ce s-au legiuit în articulile
de mai sus, se vor hotărâ după închierile Comisiei Orăşieneşti, întrunita cu Eforia
Oraşului şi întărită de Pârcălabul.
17. Să înţălege că bezmenul locurilor se v-a strânge de către vechilul rânduit din
partea proprietăţii, controbonturile se cuvin vămii cu un drept al ei, iar taxia pe mărfuri,
producturi şi alte metehuri se va aduna de Comisia Orăşienească, precum şi ştrafurile,
care va fi datoare a face zastavila trebuincioasă cât s-ar pute mai în grabă precum şi
întru neprelungirea drumurilor, iar Cârmuirea va orândui cvardioane, şi păyitorii
trebuincioşi, care precum s-au zis, se pot plăti din veniturile hotărâte la art. 11, îndată
ce capitalul ei ar spori din veniturile sus arătate, ea va fi îndatorită a se îngriji pentru
nişte tulumbe şi alte instrumenturi pojărniceşti spre apărarea de foc, la vreme când
(ferească Dumnezeu) se va isca, care aceste se vor păstra în însuşi cuprinsul locului de
Antrepo.
18. Toată îngrijirea şi privigherea ce trebuie a fi atât la magaziile de Antrepo
precum şi la Schele, este dată Comitetului Sănătăţii şi Comânzii graniţei, fără a se jigni
participaţia cuvenită Pârcălăbiei pentru privigherea şi păzirea regulilor acestui
Aşezământ.
Aceste instrucţii s-au împărtăşit la 17februarie 1841, sub nr. 278 Visteriei şi
Departamentului din Lăuntru sub nr. 277.
Nr.82 (I, p.136)
Legiuire pentru rădicarea din sarcina Eforiei oraşului Iaşi a plăţei câte 20.000
lei pe an, la Eforia Galaţiului, din iratul tiutiunului votată în Seanţa Obşteştii
Obicinuite Adunări din 18 Ghenarie 1841 şi întărită cu Ofisele Domneşti din 28
Martie 1841, supt nr.12, cătră Prezidentul Obşteştii Adunări şi cu nr.13 cătră Sfatul
Cârmuitoriu.*
În privire pe de o parte a neîndemănării Eforiei oraşului Iaşi, şi a neapăratelor
îmbunătăţiri trebuincioase la această capitalie a Ţării, care cer mai cu osebire mijlociri
de înlesnire, iar pe de altă parte că pentru îmbunătăţirile neapărate de înfrumuseţarea
Galaţiului se dau câte 300.000 lei pe an din poşlina expotaţiei productelor, se legiueşte
ca banii, câte 20.000 lei pe fiecare an, ce Eforia Iaşului au fost îndatorită a da la Eforia
Galaţiului din iratul tiutiunului, cu începere de la anul 1837, să se ridice din sarcina
Eforiei Iaşului, atât pentru vremea trecută, pe care ea nu au plătit asemene bani, cât şi
pe viitorime, rămânând în totul iratul de la tiutiun în singur folosul aceştii Eforii a
Iaşului.
Această legiuire s-au împărtăşit la 19 Ghenarie 1841, cu nr.863,
Depart<amentului> din Lăuntru şi cu nr.864 Redacţiei.
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* Motivele legiuirei - Cuprinderea proectului Departamentului din Lăuntru
cătră Obştesca Obicinuită Adunare, cu nr.715, înfăţoşat întărirei Domnului pe lângă
Anaforaua ei din 20 Ghenarie 1841, supt nr.2.
Între iraturile hărăzite Eforiei din Galaţi, prin Hrisovul Prea Înălţatului Domn
Stăpânitoriu din 1836, din care iraturi, pe temeiul acelui Hrisov, au lucrarea lor de la
începutul anului 1837, sânt hotărâţi a se da şi câte 20.000 lei pe an din iratul tiutiunului.
Această somă, câte de 20.000 lei, numai cât figurează între iraturile Eforiei
Galaţi, dar de cătră Eforia Iaşului după a ei neîndemănări, până acum nu s-au plătit,
alcătuind astăzi soma datoriei cătră Eforia Galaţiului, de 80.000 lei pe patru ani trecuţi,
socotiţi de la 1837 până la sfârşitul anului 1840.
Starea capitalului Eforiei Iaşului lămuri astăzi nu numai că nu destoiniceşte a
răspunde o asemene somă, dar încă prin sămile anului trecut, 1840, afară de această
datorie înfăţoşază un defiţit peste 74 mii lei, încât pe o parte spre acoperirea unui
asemenea defiţit, iar pe alta pentru neapăratele înbunătăţiri de care are trebuinţă
capitala Ţărei, mai vârtos cere mai cu osebire mijlociri de lesnire.
Departamentul, în privire că se dau 300.000 lei din exportaţia producturilor
pentru îmbunătăţiri care sânt deopotrivă neapărate în înfrumuseţarea Galaţiului, este de
socotinţă că asemene sumă înpovorâtoare să se ridice de-asupra-i atât pentru vremea
trecută, ce precum s-au zis stă neplătită, cât şi pe viitorime, rămâind în totul iratul de la
tiutiun în sigur folosul Eforiei Iaşi.
Nr.83 (I, p.137-138)
Legiuire pentru sporirea veniturilor Eforiei Oraşului Galaţi, votată în seanţa
Obşteştii Obicinuitei Adunări din 31 Ghenarie 1841, şi întărită prin Ofisele
Domneşti din 28 Martie 1841, cu nr.14, cătră Prezidentul Obşteştii Adunări şi cu
nr.15 cătră Sfat*.
În privirea înbunătăţirilor de care are trebuinţă oraşul Galaţi, se legiueşte
sporirea veniturilor Eforiei acelui oraş, aşa precum se însemnează aice mai gios:
1-iu. De tot vasul de vin de la 30 până la 70 vedre ce intru în acel oraş, să se iee
câte un leu, peste 2 lei legiuiţi de mai înainte, şi prin urmare câte doi lei de tot antalul
sau butea cu vin, peste patru lei legiuiţi de mai nainte;
2-le. De toată vadra păcură căte un leu, peste un leu legiuit de mai înainte.;
3-le. Câte 2 parale cantariatica, peste 6 parale legiuite mai nainte.
Această legiuire s-au înpărtăşit la 19 Mai 1841, cu nr.864, Departamentului din
Lăuntru şi cu nr.862 Redac<ţiei> Foilor Oficiale spre publicare.
* Motivele legiuirei
Pe temeiul art.XIX din Anexa cu litera H, Cap.al IIl-lea al Oganicescului
Regulament şi în privirea nevoei ce au avut oraşul Galaţului de câteva punturi de
înbunătăţiri, la care capitalul prisosit din veniturile legiuite aceii Eforii, nu puteau fi de
agiuns, s-au propus prin proectul Departamentului din Lăuntru, din 27 Ghenarie 1841,
supt nr.1929, care s-au înfăţoşat întărirei Domnului, pe lângă Anaforaua Obşteştii
Obicinuitei Adunări din 4 Fevruarie 1841, supt nr.9, a se face adăogire la taxia vinului,
a păcurei şi a cantariaticei, în proporţia cuprinsă în legiuire.
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Nr. 579 (II, p.89-90)
Închierea Sfatului, din 19 Iulie 1841, asupra Notei K.K.6 Aghenţii, sub nr.
3221, atingătoare de exportaţia sărei de mare în Moldova.
Asupra oprirei ce s-au făcut căpitanului austricesc Antonie Maracini, de a
scoborâ la Schelea Galaţii o somă de sare de mare, pentru care au urmat reclamaţia
K.K.Aghenţie, s-au făcut următoarea închiere a Sfatului:
„Sfatul luând încredinţare de înpregiurările cuprinse în acest port, şi de
corespondenţia ce au urmat între Pârcălăbia de Galaţi şi între Consulul K.K. de acolo,
precum şi din partea Visteriei cătră D. Consulul, au venit în lămurire după trataţia
urmată:
1-iu, că punerea înainte a K.K.Aghenţii, că adecă după trataturi, negoţul
productelor de metal este slobod la ambele Prinţipaturi, este nepotrivită cu
împtregiurarea de faţă, fiindcă rostirea de product nu se aplicariseşte asupra sărei de
mare, şi deşi cu adevărat după tractaturi negoţul producturilor străine este slobod, cu
plată de legiuită vamă, însă aceasta nu se întinde asupra acelor producturi a cărora
importaţie, după osebite Aşezământuri sfinţite prin o învechită urmare, este cu totul
oprită, după cum aceasta se urmează în toate ţările, şi asemine şi în Austria.
Că obiecturile ce înfăţoşază venituri a Statului, sânt ferite de orice pricină de
jicnire, şi nici se posloveşte vreo importaţie străină; şi pe acest temei şi ocârmuirea
Moldaviei, având monopolul sărei ocnelor sale, care închipuieşte un însămnătoriu ram
de venituri, numai ea, sau acel ce i se dă o asemine dreptate, poate specularisi cu
aseminearticul, atât în ţară cât şi în Schelea ei peste hotar în Turcia;
al 2-le, că o asemine urmare de nu s-ar stavilarisi ar ţinti întru a priface portul
Galaţii, în un antrepo acestui product ce este oprit. De unde exportarisindu-se de
oricine altul peste Dunăre, ar dărma otcupul ocnelor, lucru ce nu poate fi îngăduit;
al 3-le, că Aşăzământul Porto-francului s-au hărăzit târgului Galaţi numai
pentru mărfurile ce s-ar consumarisi acolo, care sânt scutite de plata vămii, dar
nicicum întru aceasta se poate socoti şi productul sărei, a cărue importaţie este cu
totul oprită, şi a cărue prinţipiilor de sus, au scris Pârcălăbiei pentru nezăbava
corăbiei a slobozi descărcarea sărei, dar nicicum şi vânzarea ei fără învoirea
antreprenorului, de vreme ce soma care nu au fost într-o câtime atât de mare,
neobicinuită şi de jignire otcupului.
Apoi, pe aceste temeiuri să se poftească pe Aghenţie că de vreme ce căpitanul
au vândut din acea sare atât în Galaţi, cât şi de acolo peste Dunăre, în somă
covârşitoare, şi peste acea declararisită de patru zeci mii ocă, ce după contract este cu
dreptate numai antreprenorului, a pune la cale să se despăgubească pe antreprenor în
pretenţia ce au pornit. Şi să se eie măsuri a se obşti pretutindene spre ştiinţa negoţului,
că asemine importaţie fiind oprită, nicicum se va pute îngădui în viitorime”.
Această închiere de cătră Secretariatul de Stat la 22 Iulie 1841, sub nr. 1371, sau împărtăşit K.K. Aghenţii.
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Nr.84 (I, pp.137-138)
Anaforaua Sfatului din 23 Dechemvrie 1842, supt Nr.3677, cu Înalta rezoluţie
din 24 Dechemvrie 1842, pentru a se înştiinţa la Eforia de Galaţi, veniturile
cotăritului, a măhălitului şi a harabagilicului
Departamentul din Lăuntru au referat Sfatului supt nr.23.237, că obştia oraşului
Galaţi, prin buna plecare întru cele atingătoare de negoţ şi de Obşteasca îndemănare, au
încheiet la anul 1836 Jurnal ca să se legiuiască în iaraturile Casei Obşteşti cotăritul,
măhălitul şi harabagealâcul, şi în acest Jurnal înfăţoşându-l Departamentului Înălţimei
Voastre cu Anafora supt nr.19 din acel an, au primit următoarea Înaltă rezoluţie: „în
privire că aceste venituri, plătindu-să de lăcuinţa acestui oraş, rămân iarăşi în folosul
ei, precum harabagealâcul, măhălitul şi cotăritul, în privire că neîngrădirea acestora
au prilejit felurite abuzuri, de care pătimeşte şi se tânguieşte negoţul; şi în privire că
scoposul Regulamantului au fost şi este a conteni abuzurile, se vor pune în lucrare
aceste venituri după dorinţa Obştei, şi când ispita va dovedi contenirea abuzurilor,
atunce se va slobozi şi osebit Hrisovul Nostru”.
După înţelesul aceştii Înalte rezoluţii, păzindu-se urmarea întocmai, arată
Departamentul că s-au făcut lesnire şi Eforiei şi Obştei, iar mai ales negoţului o priinţă
pacinică, mulţemitoare şi feritoare despre toate înplinirile şi abuzurile ce se prilejia mai
înainte de regularea acestor trei venituri, şi propune că aşa precum aceste venituri
urmează a se da în antrepriză pe anii viitori, şi din corespondenţă se vede că ele sânt cu
mulţămirea Obştiei de acolo, şi neaducătoare de vreo supărare.
Iară Eforia are neapărată nevoe a nu se precurma aceste iraturi, mai vârtos acum
cu înfiinţarea Jandarmilor Poliţiei*. Apoi de se va găsi de cuviinţă să se mijlocească
slobozirea Domnescului Hrisov de care se zice prin ţitata Înaltă rezoluţie, Sfatul având
în privire art. XXIII, anexa lit. H, din Cap. al IIIl-e al Regulamentului, pentru veniturile
Eforiei unde se rosteşte că „aceste venituri se legiuesc spre a-şi avea urmarea lor în
toată vremea, însă să lasă voe Eforiilor ca împreună cu orăşenii să-şi alcătuiască
venituri după localnicele înpregiurări şi după starea fieşte-căruia târg din alte
venituri, la care toată Obştea târgoveţilor s-ar uni cu toată primirea lor, dar aceasta
nu se face, nici se va pune în lucrare în alt chip decât prin ştirea stăpânirei”. Plecat
aduce aceste la cunoştinţa Înălţimei Voastre ca să binevoiţi a hotărâ precum veţi găsi
de cuviinţă.
Rezoluţie Domnească
Se încredinţară slobozirea Hrisovului potrivit dorinţei acelui oraş.
* Aceşti jandarmi s-au fost înfiinţat după chibzuirile de mai nainte şi după
Anaforaua Sfatului din 25 Octomvrie 1842, supt nr.2974, Înalt încuviinţată la 31
Octomvrie 1842; şi acestor jandarmi li s-au dat şi instrucţii încuviinţate de cătră Sfat,
asupra referatului Hătmăniei din 24 Martie 1843, supt nr.759, care s-au împărtăşit de
cătră Secretariatul de Stat la 9 Aprilie 1843, supt nr. 838 Hătmăniei şi supt nr.839
Departamentului din Lăuntru.
Iară apoi această trupă de jandarmi s-au desfiinţat după Înalta rezoluţie din 28
Septemvrie 1844, asupra Anaforalei Departamentului din Lăuntru din 21 Septemvrie
1844, supt nr. 20.0017, despre care s-au făcut împărtăşire Eforiei de Galaţi de cătră
Departamentul din Lăuntru, la 5 Septemvrie 1844, supt nr.21.068.
Această Anafora de cătră Secretariatul de Stat s-au împărtăşit
Departam<entului> din Lăuntru, prin adresa din 30 Dechemvrie 1842, supt nr.3707.
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Nr. 927 (II, p.608)
Adresul Secret(ariatul) de Stat din 17 Iunie 1842, subt nr.450, cătră
Depart(amentul), din Lăuntru, pentru comunicaţia neguţitorilor gălăţeni cu portul
Ibrăilei, pe uscat, prin slobozirea de bileturi sub adiverire(a) Pârcălăbiei şi a
comandiriului grăniţei.
Pârcălăbia Galaţii, prin raportul cu nr.4638, curgătoriul an, aduce la cunoştinţa
Secretariatului, tânguirea ce au primit din partea emborilor din acel târg, a cărora relaţii
îi silesc a avea adese comunicaţii cu portul Ibrăilei, câte de două şi trii ori pe
săptămână, alte dăţi şi în toate zilele, şi că cu milduirea răvaşilor de drum de cătră
comandirii cordoanelor, li s-ar pricinui sminteli în grabnica lor pornire.
Aceste împregiurări supuindu-se Sfatului Cârmuitor, el, în seanţa din 13 a
curgătoarei, au făcut următoarea închiere: „că spre împedecarea unei asemine relaţii a
negoţului, Sfatul socoteşte că acei ce merg pe uscat de la Galaţi la Ibrăila pentru
zilnice trebuinţe, să fie întovărăşiţi de bileturi, sub adiverirele Pârcălăbiei şi a
comandiriului graniţei numai”.
Despre care, gios iscălitul, după însărcinarea ce au priimit, are cinste a comunica
Departamentului ştiinţă, spre a ei aplicaţie.
Nr.921 (II, p. 598)
Ofis Domnesc din 14 Mart(ie) 1843, sub nr. 11, cătră Obşteasca Adunare prin
care s-au cerut închierea ei asupra puntului de antrepo atingătoare de depunerea
zaherelilor la Galaţi, spre exportaţie.
În regulile de statornicire a Porto-francului în Galaţi, pomenindu-se şi de
înfiinţarea unui Antrepo, negoţul de acolo au mers pe un înţăles: socotind că şi grâul de
peste Dunăre ar pute fi introdus în Schelea Galaţilor ca şi celelalte articule străine,
nevătămătoare negoţului ţărei; dar fiindcă o aseminea coborâre de zaherele este oprită
de Reglement la Art.164, Noi găsim de cuviinţă a chema osebită luare-aminte a
Adunării asupra acestui vajnic obiect de obştesc interes şi însărcinăm ca să încheie a ei
socotinţă potrivit cu priinţa şi folosul ţării, şi prin Anafora să ne-o supuie spre hotărâre.
Nr. 922 (II, p.598-599)
Anaforaua Obşteştii Adunări din 16 Martie 1843, sub nr.13, cu Înalta
rezoluţie din 27 Martie 1843, pentru a nu se îngădui înfiinţare de antrepo pentru
producturile ce pot veni din alte părţi la Galaţi.
Adunarea pătrunsă de Înalta Voastră patrioticească cugetare, cu care prin
luminatul Ofis din 14 Martie, aţi binevoit a chema osebita ei luare-aminte, asupra unui
vajnic obiect de interes obştesc şi a cere a sa Încheiere potrivit cu priinţa şi folosul
ţărei, în obiectul aplicaţiei sau neaplicaţiei însuşirei de Antrepo, şi asupra grâilor ce vor
veni la Galaţi de peste Dunăre, cu tot respectul aduce la cunoştinţa Înălţimei Voastre că
nici odinioară nu poate socoti că dritul de Antrepo s-ar pute întinde şi asupra grâilor;
care fiind cel de căpitenie articul a hranei obşteşti, industriei din lăuntru şi a comerţului
de exportaţie, sânt peste tot locul supuse osebitelor regule potrivite cu priinţa
interesului din lăuntru Ţării, şi cu atâta mai mult la pământul acesta, unde
îndeletnicirea agriculturei este singura închipuire a vieţuirei şi singurul izvod al
comerţului exportaţiei.
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În asemine socotinţă, Adunarea este sprijinită şi de Art.164 a Organicescului
Reglement, prin care anume este oprită coborârea zaharelilor şi a Valahiei la Schelea
Galaţilor; cunoscându-se încă de atunce încă concurenţa acestui product, poate fi
vătămătoare plugăriei acestui Prinţipat şi negoţului, care derează din ea; după ce dar
pentru Prinţipatul Valahiei, atât de învecinat şi a cărue interesuri se află îmbinate cu
acesta, s-au legiuit pomenita oprire, cu atât mai mult se cuvine a fi aplicarisit la
producturile din alte părţi; şi dar Adunarea rămâind în deplină încredinţare că însuşirea
de Antrepo nu poate ave întindere şi asupra producturilor, fără vătămarea comerţului
Prinţipatului, şi fără abatere din prinţipiile Reglementului, şi pe acest temei, plecat
roagă pe Înălţimea Voastră de a nu pozvoli înfiinţarea de Antrepo pentru producturile
ce pot veni din alte părţi la Galaţi, subt nici un fel de cuvânt.
Înalta Rezoluţie,
Cuprinderea aceştii Anaforale se va împărtăşi Pârcălăbiei de Galaţi spre
povăţuire, şi să va publica spre obşteasca ştiinţă.
Această Anafora de către Secreta(riatul) de Stat, la 30 Martie 1843, sub nr.754,
s-au împărtăşit Visterie şi cu nr.755, s-au trimes Redacţiei.
Nr. 588 (II, p.97)
Referatul Departamentului din Lăuntru, din 15 Mai 1843, supt nr.9341, şi
Închierea Sfatului din 4 Iunie 1843, pentru ca Camara Ocnelor să-şi aibă pe la
Schele cântarele sale spre cântăritul sărei.
Eforia oraşului Galaţi, prin Raportul cu nr.670, au făcut cunoscut
Depart(amentului), că la ea s-au înfăţoşat cu reclamaţie otcupcicul iraturilor ei, că
Cămărăşia sărei de acolo, împotriva puntului al 6-le din contract pentru cantariatică, în
care anume se rosteşte aşa: „Că Cămărăşia de acolo va cântări cu cântarele sale
numai sarea ce se va dovedi că în adevăr din magaza se încarcă prin corăbii, în
socoteala Cârmuirei, iar acea ce o va trece prin particulară vânzare, să aibă a o
cântări cu cântarele otcupcicului”.
Spre viderata păgubire de dreptul cantariaticei, au trecut prin particulară
vânzare, peste opt zeci mii ocă sare, cântărindu-se cu cântarele Cămăreşiei. Şi cerând
Eforia punerea la cale, în privire că după stăruinţa ei cătră Cârmuire, pentru
îndestularea otcupcicului, aceasta nici într-un chip nu s-au supus, Departamentul au
poroncit Pârcălăbiei ca din sarea pomenită să îndestuleze pe otcupcic, neîngăduind pe
viitoriu asemine urmare din partea Cămărei.
Şi de la ea, acum s-au primit Raportul cu nr.4.118, arătător că sarea acea trecută
prin particulară vânzare şi cântărită cu cântarele acei Cămări, au apucat a se exporta, şi
că pomenita Cămărăşie îngăimează plata cantariaticei cu feliuri de propuneri
apărătoare.
Iscălitul dar, cu căzutul onor referează Sfatului aceste împregiurări spre
deslegare, precum va găsi de cuviinţă. Pe care referat au urmat Închierea Sfatului în
cuprindere: „Să se facă cunoscut Departamentului din Lăuntru, că Sfatul, la trataţia
acestui referat, au avut în videre şi referatul Visteriei cu nr.3.909, prin care se pune
înainte că Cămara totdeauna au avut cântarele sale, atât la Ocnă cât şi la Schele; şi că
prin contractul Ocnelor nu se supune pe otcupcic a plăti cuiva cantariatescă, şi au
cunoscut că Camara nu poate fi cuprinsă în asemenea plată a cantariaticei, decât că
între aplicaţia puntului din contractul carantiaticei, au urmat oarecare nedumerire.
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Căci şi după adevăratul înţăles a acelui contract, şi după urmarea păzită, încât
priveşte pe Camara Ocnelor o asemenea plată de cantariatică, nu atârnă asupra
Cămărei, ce asupra vânzărei sărei în parte. Care cumpărându-să de la Camară
cântărită cu cântarele sale, se vinde apoi prin măsură de cîntare pe la alte feţe, care
cântărire urmează a se face de cântariul Eforiei, şi a primi şi plata de la particularii
cumpărători şi vânzători”.
Acestă Închiere de cătră Secretariatul de Stat la 10 Iunie 1843, sub nr.1610, s-au
comunicat Depart(amentului) din Lăuntru şi sub nr.1611, Depart(amentului) de
Finanţe.
Nr.598 (II, p.105)
Închierea Sfatului din 9 Iunie 1844, asupra refert(ului) Depart(amentului) de
Finanţe, atingătoare de hotărârea pentru locul unde se cuvine a se lua poşlină de la
zahereaoa ce se transportează pe apă.
După referatul Depart(amentului) de Finanţe, în urmarea adresului otcupcicului
poşlinei exportaţiei zaherelelor, cu arătare că ar fi întâmpinat îngreuere pe apa Prutului,
sub cuvânt că o transportează la Galaţi, şi că pe de alta, ar pute să o cacerdisascăpeste
Dunăre, au urmat închirea Sfatului în cuprindere: „că să (se) facă cunoscut Vist(eriei)
că în urmarea regulei păzită până acum, poşlina se plăteşte acolo unde se face şi
exportaţiea, şi că plutirea râurilor coborâtoare de zaherele este slobodă, rămâind la
îngrijirea antreprenorului de a păzi, spre a nu se face cacerdisire, care se atinge
numai puţin şi de regulele carantineşti; urmând a face fieştecare încărcătoriu
declaraţie verbală unde are a-şi transporta pânea”.
Această închiere de cătră Secret(ariatul) de Stat, la 13 Iunie 1844, sub nr.1277,
s-au comunicat Visteriei.
Nr. 923. (II, 599-602)
Ofis Domnesc din 1845 Aug(ust) 30, sub nr. 48, urmat cătră Sfatul
Ocârmuitor şi cuprinzător de osăbite dispoziţii înpriinţa negoţului.
La prilejul aflărei noastre la portul Galaţii, înfăţoşându-se rugăminte din partea
Obştiei emborilor de a li se hărăzi oarecare înlesnire ce-ar fi de lipsă în îndemânarea
cuviincioasei propăşiri a negoţului, Noi am întrunit în Comisie pe D.D.Vornicii Teodor
Ghica şi Iorgu Ghica, ca pliroforisindu-se de propoziţiile emborilor, să le aducă la a
noastră cunoştinţă.
Primind dar Raportul boerilor pomeniţi, din 28 a lunei Aug(ust) [*], prin care ni
s-au supus deosebitele propoziţii a emboriceştii obştimi împreună cu socotinţa
Dum(nealor), şi o legiuire pentru chipul alcătuirei pe viitorime, a Comisiei emboriceşti,
Noi le recomenduim Sfatului spre a lua cuvenita lămurire, dându-i totodată în ştire că
după luare-aminte ce am făcut zisei legiuiri, puncturilor cuprinse în raport şi socotinţa
însărcinaţilor, noi primind de bună pomenita legiuire, am găsit de trebuinţă a încuviinţa
în întregimea lor unele din măsurele proectate, subt litera a, b şi g.
Cu aceasta însă ca cântarile ce se vor adăogi, precum şi palanţa să se facă de
cătră Comisia emboricească, şi venitul lor să se adune tot de cătră Eforie.
Iar în aceia ce se atinge de celelalte litere, orânduim:
1. Dimirliile se vor aşeza la Port în număr de zece, care se vor face de cătră
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Comisia emboricească după măsurile hotărâte şi se vor anina cu lanţuri de fer, de zece
stâlpi, care se vor aşăza deasupra zastavilor, ca să slujască la orice întâmplare sau
neînvoire statornică.
Iar pentru acele din ţară, fiindcă s-au dat încă de mai înainte la fiecare sat
demirlii de potrivită măsură, cu marca Cârmuirei, să se poroncească Isprăvniciilor
ţinutale ca cercând cu scumpătate toate demirliile, pe câte le vor găsi drepte, să le anine
cu un lanţ de fier într-un stâlp de lemn, la locul cel mai potrivit al satului. Iar acolo
unde nu se vor găsi nicicum, sau ar fi prefăcute încăperea lor, ace legiuită, să le
înştiinţeze din nou cu această rânduială, plătindu-se costul din cutia sătească, şi în toate
satele să le deie în sama şi purtarea de grijă a pacinicilor cu hotărâre că le vor face din
însuşi starea lor acele demirlii.
De nu se vor îngriji a le ave în bună stare, şi fiecare dregătoriu să aibă îngrijire
acerbă adeseori dacă demirliile se păzăsc în starea cuvenită, atârnându-se în sarcina lor
respunderea reclamaţiilor ce s-ar naşte din aceasta;
2. Pentru înjghebarea personalului Tribunalului de Comerţ, să se propue
Obşteştii Obicinuitei Adunări ca pe lângă Prezidentul şi două cilenuri, ce alcătuieşte
astăzi acel Tribunal, să se adaoge încă două cilenuri, care să fie alese de Obştea
emboricească a Galaţiului, din sânul ei, potrivit cu socotinţa Comisiei [**];
3. Se va recomendui Visteriei ca să se înţăleagă cu noii ţiitori ai poştelor spre a
se hotărâ târgurile unde urmează a fi cantoriile de primirea de bani şi scrisori, cu o
plată hotărâtă la sută, pentru care somă va fi răspunzătoare Compania menzilului. Şi
pentru cuvenita siguranţie se va da de cătră Isprăvnicie câte un slujitor la târgurile unde
se vor însemna cantoriile spre a întovărăşi la drum pe curier;
4. Fiindcă sumele ce s-au adunat până acum la casa Comisiei emboriceşti, se văd
a nu fi de ajuns spre a îndemna îndeplinirea tuturor îndatoririlor Comisiei, din care
unele au rămas până acum pre înapoite. Dreptatea adunării venitului anguraiului ce se
va da în dispoziţia acestei Comisii, cu nădejdea sporirei acelui venit, puindu-se totodată
îndatorire că după asemine hărăzire să se îngrijască a da cuvenita înaintire
înfrumuseţirei oraşului, la cele de trebuimţă a Portului, la facerea cel puţin a una sută
cincizeci stânjini de pave(le) în lungime, precum şi celelante a ei însărcinări;
5. Spre înlăturarea nepriinţelor despre care osebit ni s-au înfăţoşat tânguiri, că sar întâmpina prin luarea de vamă pentru deosebite producte ale Ţărei, care aducându-se
în oraş spre vânzare, în urmă, din neîndemânarea vânzărei, urmează nevoe a se întoarce
la locul de unde au fost cale, ca oricare producte de loc la exportaţia lor din oraşul
Galaţi, peste şanţul Porto-francului, din lăuntrul Ţărei, precum şi un rând de straie ce ar
vroi locuitoriul să scoată pentru sineşi, şi altul pentru soţia sa, măcar de ar fi şi marfă
străină, să fie scutite de orice plată de vamă, spre care sfârşit se va face cuvenita învoire
cu antreprenorii acestui otcup pentru punerea în lucrare a acestei dispoziţii de la 1
Ghenarie a anului 1846.
Peile însă de tot felul, mari şi mici, nelucrate, macaroane şi fede ce sânt obiecte
de negoţ, nu vor fi scutite de vămuire. Împărtăşind Sfatului aceste puneri la cale la care
ne-au îndemnat dorinţa ce avem de a vide sfetite sârguinţele ce necurmat am
întrebuinţat pentru propăşirea stărei negoţului Ţării, noi îi punem înainte ca să le aducă
grabnic întocmai împlinire.
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[*] Raportul Comisiei din 1845, Aug(ust) 28, cuprinzătoriu de ceririle
neguţitorilor din Galaţi şi de socotinţa Comisiei asupra fiecăruia punct.
Iscăliţii, întrunindu-se potrivit cu Înalta însărcinare, spre cercetarea propoziţiilor
obşteii emborilor din Portul Galaţi, în ceea ce ar privi înlesnirea întru îndemânarea şi
propăşirea negoţului, şi făcând cuvenita poftire celor mai însemnaţi embori, au întrat în
descoperirea măsurilor de lipsă, la care prilej pomeniţii, înfăţoşându-ne un înscris, sau
iscălitura Obştiei emboriceşti, din a lui cuprindere s-au lămurit că cerirea lor se
cuprinde:
1. Ca cele trebuitoare spre hrana echpajului corăbiilor ce vin în Portul Galaţi, să
fie scutite de plata vămii;
2. Ca în loc de două sau trei cântare ce să află astăzi în oraş, şi acele în proastă
stare, să se înfiinţeze măcar un număr de zece. Iar spre cercare la prilej de îndoială
asupra dreptăţii cantariului, să se cumpere de cătră Eforie şi două balanţe, precum s-ar
fi urmat şi la Portul Ibrailei;
3. Că aşa precum demerliile care s-au împărţit de cătră Cârmuire, nu se păzesc în
măsura statornicită, încât deşi se află pe la sate de acele dimerlii cu pecetea Cârmuirei,
însă ele nu sânt nicidecum potrivite, fiind una mai mare şi alta mai mică, să se
înfiinţeze din nou alte dimerlii, după pruba veche, care necetluindu-se cu pecetea
Eforiei şi a Comisiei emboriceşti din Galaţi, să se întrebuinţeze în toată ţara,
pedepsindu-se pe acel ce nu va urma măsurile cu acele dimerlii, spre a lipsi prilejurile
de catahrisis;
4. Ca locuitorii ce ar fi luat odată plată de chirie spre a transporta producte, să nu
fie volnici înainte de a le duce la locul rânduit de a mai lua bani şi pentru altă chirie,
căci aceasta i-ar aduce în nevoe de a mancarisi pentru una din două, ce îndată după
încărcarea productelor să fie îndatoriţi a se porni la drum fără a pute să descarce
încărcătura la satul lor, sau pe aiure; iar dacă nu vor îndeplini îndatoririle alcătuirilor,
să fie fără zăbavă executarisiţi de cătră Privighitorii de ocol, vornicii şi nacinicii
satului;
5. Că aşa precum iurisdicţia Tribunalului de Comerţ se întinde în toată ţara,
Prezidentul acestui Tribunal să se orânduiască din feţe cunoscătoare de legiuiri, iar
asesorii alegându-se din trupul emboricesc, cei mai însemnaţi şi mai ispitiţi, să se
întărească de cătră Cârmuire.
6. Că spre a se rădica greutăţile ce până acum corposul emboricesc au suferit în
comunicaţiile cu ţinuturile depărtate, şi mai ales cu unele care au emborii necontenite
relaţii, şi din care pricină negoţul adeseori se împedică, Cârmuirea să facă punere la
care, ca toate cantorile de poştă de la deosebite punturi din ţară, să fie îndatorite a primi
bani subt siguranţia spre transportarisirea la osebitelelocalităţi, cu o plată potrivită cu
măsura ce se urmează şi în alte staturi;
7. Că de vreme ce venitul Casei emboriceşti nu întrece suma de 80 mii lei, şi
prin urmare Comisia întâmpină neîndemânare de a îndeplini toate lucrările câte îi sânt
atârnate, mai ales că numai întărirea Portului şi îndeplinirea zastavilor iar cere neapărat
întrebuinţarea sumei însemnate, să se puie la cale ca Comisia emboricească să rămâie
îndatorită numai cu cele ce ar privi înlesnirea şi îmbunătăţirea negoţului, spre care
sfârşit au alăturat totodată pe lângă pomenitul înscris şi o legiuire de chipul cu care să
se înfiinţeze Comisia emboricescă şi mărginirea îndatorirelor ei. Iscăliţii luând aminte
propoziţiile de mai sus şi prevăzând pe de o parte avantajele ce ar pute aduce în ţară,
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înlesnirile ce s-ar hărăzi de cătră Înalta cârmuire pentru îndemânarea negoţului, iar pe
de alta vroind a apropie precât se poate starea lucrurilor, încât să nu se prilejească
lovire în dispoziţiile statornicite, au venit în chibzuire:
A. Pentru ceea ce se atinge de puntul 1-iu; de vreme ce după lămurirea luată,
echiparea echipajurilor corăbiilor cu hrana trebuitoare, fără plată de vamă, în câtă
vreme se vor afla în Port, este statornicită încă de mai înainte, (şi) nu încape a se face
nici o lucrare; iar încât pentru pregătirile ce urmează a se face corăbiilor pentru drum,
fiindcă asemine măsuri ar aduce lovire contractului vămilor, dacă şi Înălţimea Voastră
aţi găsi de cuviinţă această scutire să se hărăzească după contenirea terminului
contractului lucrătoriu al vămilor, luîndu-se în privire la înfiinţarea contractului
periodul viitor, căci nu numai prin asemine înlesnire nu s-ar pricinui vreo pagubă
Visteriei, ce mai ales va fi un prilej de a se îndemna venirea în Portul Galaţi de mai
multe corăbii, după care apoi s-ar răspândi în toată Ţara îmbelşugarea dorită de
Înălţimea Voastră, şi totodată şi Visteria statului ar dobândi un adaos de venit;
B. Fiindcă n(umărul) cantarilor aflătoare de faţă se vede a nu fi de ajuns după
întinderea negoţului, numărul lor să se alcătuiască de cinci, şi în loc de două balanţe
propuse de embori, să se înfiinţeze una singură, care să se aşeze la cel mai îndemănatic
loc al Politiei, aducându-se venitul acestor măsuri de cătră cine Înălţimea Voastră aţi
găsi de cuviinţă;
C. Deşi după necurmatele şi părinteştile îngrijiri a Ânălţimei Voastre întru
regularisirea celor atingătoare de negoţ, s-au âmpărţit în mai multe rânduri demirlii pe
la toate satele şi târgurile din Ţară, de vreme însă că acum urmează tânguire că acele
demirlii nu se păzăsc în măsura potrivită, socotinţa iscăliţilor este că dacă Înălţimea
Voastră veţi încuviinţa să se poroncească ca înfiinţând demirlii din nou, supt pecetea
numai a Ocârmuirei, să se lege cu lanţuri de fier şi să se bată într-un stâlp în fieştecare
sat câte una, spre a sliji de model, iar aceia în Galaţi să se aşeze cu acestaşi orânduială
un n(umăr) de zece demirlii de-a lungul Portului;
D. În ceia ce se atinge de puntul al 4-le, fiindcă o aseminea măsură este încă de
mai-nainte prevăzută de Înalta Voastră înţelepciune şi îngrijire,nu rămâne decât să
binevoiţi a poronci urmarea cea cu neabatere şi stricteţă;
E. Pentru ceia ce priveşte alcătuirea Tribunalului de Comerţ, deşi după legiuire
el urmează a fi din trei mădulari, adică, un Prezident şi doi asesori, însă aşa precum
iurisdicţia acestui Tribunal a agiuns a fi foarte întinsă, încât uneori, din feliurite
împregiurări rămâind necomplect prin lipsirea unui din mădulări, poate să aducă
sminteală în înaintarea marşei grabnicilor lucrări, precum şi alte neîndemănări;
socotinţa iscăliţilor este dacă Înălţimea Voastră veţi găsi de cuviinţă ca spre fericirea
acestor nepriinţi, precum şi de a se da în debataţiile acestui Tribunal însemnătoriu,
potrivita cumpănă să legiuiască a fi întrupat pe viitorime din cinci mădulari, adecă, un
Prezident ce va fi ales de Înalta cârmuire dintre feţile cu ranguri, şi patru embori; însă
doi dintre străinii cei mai capitalişti şi doi dintre acei pământeni, statorniciţi cu averi
nemişcătoare în oraşul Galaţi, trus patru aceste feţe cunoscătoare de legiuire şi cu
cerşuta experienţie, spre a pute îndeplini cu cuviinţă delicata lor sarcină;
F. Măsura pentru primirea pe la osebitele cantore a poştelor, a sumelor ce
emborii ar vroi să expeduiască pe la osebitele localităţi, fiind una din cele ce ar da
negoţului repejune şi îndemânare, potrivită cu acele ades mărturisite dorinţi a Înălţimei
Voastre, iscăliţii sânt de socotinţă că dacă veţi Binevoi a o încuviinţa, să se
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poroncească cui se cuvine de a intra în înţelegire cu otcupcicii noi a poştelor din ţară,
pentru regularisirea celor de cuviinţă; puindu-se totodată îndatorire antreprenorilor ca
spre a fi ferite sumele ce se vor transporta de la un loc la altul, să se întovărăşească de
un înadins om a cantorei, care cantor va urma a răspunde pentru orice nepriincioasă
urmare şi întâmplare, afară de aceea a răpirei de talhari în drum. Îndatorindu-se
totodată pe antreprenori ca să alcătuiască şi cuviincioasa tarifă pentru costul
fieştecăruia transport, după deosebitele depărtări de la un loc la altul, precum şi a
legiuirei prin care să se statornicească aseminea transporturi şi siguripsirea sumelor ce
se vor încredinţa cantorei. Care tarif şi legiuire luând cuvenita întărire, să intre apoi în
aplicaţie;
G. În ceia ce se atinge de puntul al 7-le, fiindcă îndatoririle Comisiei
emboriceşti sânt prevăzute prin Înaltul Hrisov, prin care înfrumuseţarea Oraşului se dă
în sarcina Comisiei, iscăliţii neîndrăznind a propune vreo prifacere, rămâne la Înalta
Voastră bunăvoinţă a chibzui precât Înalta înţelepciune ar găsi de cuviinţă.
Acestea fiind, Prea Înălţate Doamne, propoziţiile Obştiei emborilor acestui Oraş,
şi socotinţa iscăliţilor, ei primesc îndrăzneala întru tot plecat a le supune Înălţimei
Voastre, în alăturare totodată şi cu două formularuri de legiuire pentru înfiinţarea
Comisiei emboriceşti şi îndatoririle ei. Unul care ni s-au înfăţoşat de cătră Obştia
emborilor, precum s-au pomenit mai sus, şi celalalt cu oareşcare îndreptări ce iscăliţii
au socotit de cuviinţă a face, rămâind la Înalta bunăvoinţă a hotărî precum va găsi de
cuviinţă.
[**] Legiuire pentru adăogirea personalului presusfiitorilor la Tribunalul de
Comerţ din oraşul Galaţi.
Art. 1. Acest Tribunal va fi alcătuit de cinci mădulări, adică un Prezident şi de
patru cilenuri;
Art. 2. Prezidentul şi două cilenuri vor fi rânduiţi de Domn, iar celelalte cilenuri
vor fi aleşi de Obştia emboricească a Galaţiului, şi cu cuvenita experienţă spre a pute
îndeplini delicate lor sarcină;
Art. 3. Aceste două cilenuri ce se vor alege de Obştia emboricească să se
pristavlisască Domnului prin Logofeţia Dreptăţii spre întărire;
Art. 4. Alegirea şi întărirea unor aseminea cilenuri va fi pentru vreme de trei
ani;
Art. 5. Complectul acestui Tribunal va fi cel mai puţin în număr de tre
presusfiitori;
Art. 6. Pricinele ce se vor căuta în complectul numai de trei, dacă ar urma
dezbinare de socotinţă, se vor lua în de iznoavă trataţie în întregul complect de cinci.
Nr. 924 (II, pp.603-605)
Legiuire pentru datoriile Comisiei emboriceşti din Galaţi, ţitată în mai sus
prescrisului Înalt Ofis.
1. Toţi acei ce neguţitoresc în oraşul şi portul Galaţi, vor înfiinţa una şi singură
emboricească Obştime cunoscută sub numele „Obştia emboricească a Galaţiului”;
2. Emboriceasca obştie spre recunoştinţă şi agiutoriu din partele pentru acele
neaparate trebuinţi ale negoţului în deobşte, precum şi pentru înfrumuseţarea oraşului,
va urma a da acea statornicită de bună voie prosfora, adică pentru grâul, pe fieştecare
chilă ce s-ar scoate din ţară, câte 10 parale; pentru celelalte producturi, câte cinci
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parale, şi pentru toate îndeobştie mărfuri ce se vor aduce şi se vor scoate din ţară, fără
osebire, câte zece parale la sută, ce se vor împlini pe temeiul tarifei vămei Galaţiului;
3. Toate mădulările Emboriceştii Obştimi, în obşteasca ei întrunire ţinută şi
prezeduită de cătră cel după vreme pârcălab al Galaţiului, sau a locţiitoriului său, va
alege la fieştecare trei ani, prin covârşirea glasurilor, patru embori dintre acei ce
uneltesc negoţul cu deridicata, adică megali-embori, care vor înfăţoşa unimea
Emboriceştii obştimi a Galaţiului şi sub prezidenţia cârmuitoriului pârcălab se vor
cunoaşte sub numele: „Comisia Comerţului şi a Înfrumuseţirei Oraşului”;
4. Toate mădulările Emboriceştei obştimi vor ave deopotrivă vot la adunările ce
vor ave de obiecturi, alegirile mădulărilor şi cercetarea socotelilor, fiind slobod fiecare
aş da socotinţă şi ideea sa, întru cele ce se atinge de obiecturile pentru care Adunarea
este convocată, păzind însă cerşuta cuviinţă;
5. La sfârşitul fiecăruia an, Comisia emboricească este datoare a cerceta a sale
îndoite izvoade, din care se vor vide numele emborilor ce au adus din ţară mărfuri în
curgerea anului trecut şi să închipuiască dintrânsele Catalog.
Acest Catalog, iscălit de cătră Prezident şi celelalte mădulări ale Comisiei, se va
supune la Adunarea obştească a emborilor spre cercetare. Iar această Adunare, la
fieştecare trei ani, va alege prin balotaţie sau bile, din zisul Catalog, patru feţe de
mădulări la Emboriceasca Comisie.
Cei ce se vor alege sânt datori să primească slujba fără leafă; alegându-se însă şi
a doua oară vreo faţă din acei ce au slujit în periodul trecut, va fi în voinţa sa a primi
sau nu, neputând fi silit a sluji două perioade de-a rândul.
Datoriile Comisiei Emboriceşti
A. Mădulările Comisiei Emboriceşti prezeduită de pârcălab totdeauna, sau de
locţiitoriul său, se vor aduna de două ori sau cel puţin odată pe săptămână, spre a se
sfătui atât pentru înfrumuseţarea oraşului, precum şi pentru mijloacele atingătoare de
obşteasca înlesnire şi propăşirea negoţului, şi să propuie prin Anafora, la Înalta
Cârmuire, socotinţa lor spre îmbunătăţirea stărei negoţului, prescriind pre larg pricinile
pentru care se împedică firescul său curs, şi să arate mijloacele şi izvoarele prin care
negoţul ar pute să eie îndreptare, potrivit cu acele ades rostite dorinţi a Pre Înalţatului
Domn Stăpânitor, şi cu trebuinţa emborilor;
B. Se vor îngriji pentru adunarea prosforalei pomenită la art. al 2-le, cătră care
sânt îndatoriţi şi pentru toate lucrurile îndeobştie cu care s-ar face negoţul, şi se vor
adresa la localnica cârmuire ca să se îndatorească la cuvenita plată pe acel ce s-ar
împotrivi;
C. Banii ce se vor împlini, se vor însemna într-o Condică ce urmează a se ţine
îndoită, numerată, iscălită de pârcălab, cu pecetea Pârcălăbiei şi şnuruită, din care se va
vide anualnicul venit ce urmează a se întrebuinţa, precum mai gios se arată:
1. Întru tot ceia ce priveşte şi ţinteşte de a înlesni obştescul negoţ;
2. Pentru înfrumuseţarea oraşului; şi
3. Pentru plata lefii unui secretar cu ştiinţă bună de limbă elinească şi
moldovinească, a unui inginer pe care îl va alege şi îl va tocmi Comisia Emboricească,
şi a unui staroste.
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D. Toată slobozirea de bani se va face prin înscris-dovadă, asupra căruie se va
pune n(umăr) următoriu şi va scrie în Condica casei;
E. Cătră sfârşitul fieştecăruie an se va supune la Obşteasca Adunare a
emborilor, întocmai samă a intrărilor şi a ieşirilor, şi alta asemine se va trimite la Înalta
Cârmuire, supuind tot întru o vreme şi bugetul pe anul viitor, cerând încuviinţarea
Cârmuirei.
Datoriile casierului
Unul din mădulările Comisiei va fi însărcinat cu îndatoririle de casier prin cea
împreună a lor înţelegire, iar îndatoririle acestue sânt:
- Adunarea dării potrivită cu cuprinderea vinitului, care se vor însemna în
Condica casei, şi slobozirile de bani pentru cheltuiele, vor ave mai întâi
încuviinţarea Comisiei şi însemnate precum se arată la litera B al articului al 2-le;
- Va ave însă această faţă dreptate la întâmplări extraordinare să facă
slobozirea de bani pân la suma de una mie lei, fără ştirea mădulărilor, pe care apoi la
cea întâi Adunare să le supuie spre încuviinţare.
Deosebite puneri la cale
A. Cînd la o Seanţă se va afla Prezidentul sau loco-ţiitoriul său împreună cu
două mădulări ale Comisiei, atunce Adunarea se socoteşte completă, şi măsurile ce se
vor hotărâ în unire în ceia ce se atinge în punctul 1-iu, al 2-le, I al 3-le din art. B, vor fi
socotite de puternice;
B. Comisia emboricească poate, pe temeiul bugetului şi la neprevăzute
întâmplări, a se împrumuta şi întrebuinţa giumătate din suma ce s-ar pute aduna din
închipuitul buget a anului viitor;
C. Obşteştile Adunări se vor socoti complete când se vor afla trei cincimi a
mădulărilor obştimei emborilor. Spre a se cunoaşte însă n(umărul) mădulărilor sale, cel
din vreme pârcălab se va îngriji a închipui cu scumpătate listă nominal de toţi
îndeobşte embori, aflători în oraşul şi portul Galaţi, ce fac negoţ cu deridicata şi acelor
ce, sau aduc sau scot orice feluri şi orice câtimi de mărfuri, supuse la dare de prosfora.
În această listă nu se vor însemna aceia ce fac parte la vreun isnaf. Iar dacă
domnii comisari poftind de două ori prin înscris pe amploiaţii Obştimei emborilor, nu
se va aduna cerşutul număr, atunce Adunarea se socoteşte completă cu mădulările
numai ce se vor afla faţă, şi lucrările lor vor fi statornice şi puternice, ca şi când ar fi
fost de faţă şi toate mădulările;
D. Însărcinaţii subalterni ai Comisiei şi leafa lor se va rândui prin osebită
legiuire la fiecare întrunire de trii ani a Obştii emborilor. Câtimea însă a lefii
gheometrului însemnându-se de cătră Înalta Cârmuire, se va plăti regulat la fiecare
triminie, din Casa emboricească.
Această legiuire se socoteşte îndeplinirea cuprinderei Hrisovului Domnesc, care
legiueşte darea de prosfora şi a statornicirei epitropiei pentru înfrumuseţarea oraşului,
şi în câtă vreme Înalta Cârmuire va cunoaşte trebuinţa păzirei sale, se va plăti de cătră
Obştia emborilor prosforaoa pomenită.
Aceste legiuiri, împreună cu Domnescul Ofis din urmă, la 20 Oct(ombrie) 1845,
de cătră Secr(etariatul) de Stat, sub nr.2440, s-au comunicat Depart(amentului) din
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Lăuntru; sub nr.2441, a celui de Finanţe; sub nr.2442, a celui al Dreptăţii şi Pârcălăbiei
Galaţi.
Nr. 584 (II, p.93-94)
Ofisul Domnesc din 30 Avg(ust) 1845, supt nr.49, cătră Visterie, pentru
regularea locului Magaziei de sare de la Galaţi.
Din Anaforaoa Sfatului cu nr.147, văzând că după regularea făcută de cătră
Comisia înfrumuseţării oraşului Galaţi, urmează a se muta zastavele de importaţie şi
exportaţie pe osăbite localităţi mai potrivite, proectându-se aşăzarea şi înfiinţarea
Magazalelor trebuitoare la ace a exportaţii sării. Pe locurile însemnate pe harta
obştească a oraşului, cvartalul 1-iu, de supt nr.107, a Dumisale Sardariului Sava
Canachi, 108 şi 109, a Dumisale Post(elnic) Vasilie Pogor şi 110 a răposatului
Post(elnic) Răducanul Cazimir, ca unele ce cuprinzând în faţă peste tot, patruzeci
stânjini, s-au găsit a fi îndestulătoare şi cele mai îndemânatice pentru asemine
trebuinţă.
Noi, după deosebită încredinţare ce am luat despre poziţia însemnatelor
localităţi, am încuviinţat socotinţa Sfatului, poroncind Pârcălăbiei a-şi lua acele locuri
în dispoziţiea Cârmuirei, împreună şi cu altul ce s-au luat de la Epitropia ospitalului Sf.
Spiridon, din faţa a doua, în dreptul acelor unde au a se înfiinţa Magazalele, şi în
aceiaşi mărime, ca să slujească de înlesnire şi îndemânare transporturilor.
I-am pus totodată îndatorire ca în înţălegere cu Cămărăşia să alcătuiască un plan
pentru înfiinţarea a două magazii încăpătoare, fiecare căte două milioane cinci sute ocă
sare7, şi osebit a două odăi pentru cantora exportaţiei, cu cerşutele comodităţi, şi să-l
trimată Visteriei spre înaintirea cuvenitei lucrări.
Deci fiindcă după aseminea puneri la cale, urmează a se întoarce proprietarilor
acelor locuri somile cu care le-au cumpărat de la Epitropia Spitalului Sf. Spiridon, Noi,
punem înaintea Visteriei ca încredinţându-se de la numita Epitropie, de câtimea ce au
primit pentru vânzarea fiecăruea din sus însemnatele locuri, să pue la cale grabnica
întoarcere a sumelor cubenite proprietarilor, cu legiuita dobândă din vremea
cumpărărei acelor locuri, şi pân la numărătoarea banilor de cătră Visterie.
Vestindu-le că aşa precum acele locuri se află fără binale pe dânsele, şi prin
urmare trebuitoare Cârmuirei pentru obşteasca trebuinţă, nu vor mai ave dreptate de a
pretinde dobândă pe vreme mai îndelungată, dacă vor arăta greutăţi întru primirea
banilor.
Pentru locul însă luat pentru folosinţa pomenitelor Magazale de la Epitropia
Spitalului Sf.Spiridon, Visteria va regula cele de cuviinţă, de a se plăti Epitropiei
câtimea legiuită prin Hrisov, luând apoi şi cerşutul act pentru vecinica cumpărătură.
Iar după înfăţoşarea la Visterie a planului pomenit supuindu-se chizuirea
Sfatului, ea va ave îngrijere ca aşa precum otcupul ocnelor, urmează a se vinde din nou
în earna anului curgător 1845, să se treacă între condiţiile vânzărei că antreprenorul
este dator a întoarce Visteriei suma întrebuinţată pentru cumpărătura acestor locuri,
precum şi Magazalele să le înfiinţeze după acel plan, cu cerşuta trăinicie şi comoditate,
şi să le gătească numaidecât în vara anului viitor, 1846, spre a pute sluji pentru punerea

7

Aproximativ 1.967 tone de sare într-o magazie.
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sării otcupcicului de acum, de la începutul toamnei până la contenirea protismiei
contractului lucrătoriu.
Iar după săvârşirea periodului contractului noului otcupcic, acele magazale
împreună cu tot locul să rămâe a Cârmuirei.
Când însă lucrarea acestor încăperi se va începe, Visteria va lua măsurile ce
împregiurarea povăţueşte, spre a i se da o chibzuită direcţie şi cea de aproape
privighere. Despre care îndeosebi noi am arătat respunderea şi asupra Pârcălăbiei de
Galaţi.
Nr. 529 (II, p.43)
Domnesc Hrisov din 1846, Februarie 25, supt nr. 4421, pentru învoirea de a
se lua de la jidovii de loc din Galaţi şi de la acei streini, câte un leu de la una mie lei,
după valora tuturor mărfilor ce vor importa şi exporta, drept prosfora în folosul
Spitalului evreesc de acolo.
Îmbunătăţirile în toate ramurile şi pentru toate clasele, este faptă datornică a
Domnitoriului cătră supuşii săi, care prin a sa pildă, fără osebire de stare şi religie,
propune ajutorul omenirei.
De aseminea, pravăţu îndemnat n-am trecut cu viderea jaloba ce ni s-au
înfăţoşat, din partea poporului evreesc, lăcuitori în oraşul Galaţi, prin care s-au rugat ca
spre lesnirea ţinerii Spitalului ce au socotit a înfiinţa acolo, pentru căutarea şi lecuirea
bolnavilor săraci, atât a celor de loc, cât şi acelor streini de a lor naţie, să li să
învoească a lua prosfora în folosul acelui Spital, câte un leu de la una mie lei, după
valora tuturor mărfurilor ce se vor importa şi se vor exporta din acest Prinţipat, de cătră
singurii spiculanţi din naţia evreească.
Şi în privire că aseminea de bună voe prosfora nu atinge dritul celoralalte
benituri eforiceşti, la care contribuind şi ei, urmează a se împărtăşi de folosul
îmbunătăţirilor ce se fac.
Încuviinţăm strângerea unui asemenea venit pe care îl şi întărim prin acest
Hrisov, supt a Noastră Domnească iscălitură şi pecete.
Scrisu-s-au acest Hrisov în al 13 an al Domniei Noastre, în oraşul Iaşi.
Mihai Sturza Vvd.
Nr. 915 (II, pp.589-590)
Ofis Domnesc din 1 Avgust, 1849, slobozit de cătră Comitetul Comerţial,
numit la Galaţi dintre neguţitorii pentru cercetarea trebuinţelor negoţului şi
închipuirea măsurilor neapărate la înflorirea lui.
Propăşirea comerţului fiind una din cele întâi a noastre dorinţi, şi aceasta
neputându-se dobândi decât prin statornicirea încredirei şi prin îmbunătăţirile de care
portul Galaţi are nevoie spre înlesnirea trebuinţelor comerţiale, noi am luat în osebită
băgare de seamă că adevăratele temeiuri a înflorirei negoţului sunt înlăturarea
abuzurilor şi îndestularea nevoilor înlesnitoare interesurilor comerţiale.
Având însă în privire că spre acest sfârşit Cârmuirea trebuie a fi pregătită în
vreme cu ştiinţele şi lămuririle cuvenite asupra nevoilor şi neajunsurilor atingătoare de
Comerţu, şi de vreme ce Comisia Înfrumuseţării târgului s-au fiinţat astăzi, am socotit
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de neapărată trebuinţă a înfiinţa în oraşul Galaţi un Comitet pregătitoriu de Comerţ,
carele va fi menit a îndeplini trebuinţa mai sus arătată.
Şi dar având deplină încredere în sentimentile bine-cugetătoare şi în însuşirile ce
caracterisesc pe D.voastră, şi neavând îndoială că vă veţi filotimisi a răspunde la a
noastră dreaptă cugetare, v-am ales şi vă chemăm prin acest Domnesc Ofis a alcătui
întru-înpreună lucrare cu D. Pârcălabul, Comitetul Comerţial, care se va îndeletnici cu
interesele negoţului, având însuşirile şi îndatoririle următoare:
1. A descoperi cătră Cârmuire orice urmare abătută de legiuirile şi staturile în
fiinţă jignitoare şi înpedecatoare comerţului;
2. A-i dăzvăli nevoile comerţului şi înbunătăţirile cerşute de interesul înlesnirei
şi a sporirei lui şi a să înţălege cu Cârmuirea pentru mijloacele punerei lor în lucrare;
3. A privighe aducerea întru înplinire a măsurilor încuviinţate în urmarea
articulilor de mai sus;
4. Încheierile Comitetului se vor face prin majoritatea glasurilor mădulărilor
lui, iar relaţiile lui vor fi de-a dreptul cu Visteria, dând Comerţului Şchelii Galaţilor
această dovadă a bunei-voinţe şi a îngrijirei noastre despre a lui înflorire.
Nădăjduim că vom ajunge la ţelul dorit prin statornicirea încrederii şi înfiinţarea
îmbunătăţirilor neapărate după măsura mijloacelor.
Iar acum deodată n-am socotit de prisos a chiema luare-aminte a D.D. asupra
celor mai neapărate îmbunătăţiri cuprinse în lista alăturată.
Acest Ofis s-au înpărtăşit Secretariatului de Stat prin adresul din 18 Avgust
1849, cu nr.4671 spre a încunoştiinţa pe Sfat.
Nr. 591 (II, pp.98-99)
Regule estrase din ţirculara Visteriei din 13 Mart(ie) 1850, sub nr.1844,
urmată cătră Pârcălăbia de Galaţi şi Isprăvniciile Suceava, Neamţul, Botoşenii,
Dorohoi, Fălciu, Bacău, Iaşi şi Poliţie, pentru datornica privighere a nu se asupri
din parte vămei pe neguţitorii cu luarea dreptului vămei, peste legiuirea contractului
vămilor şi pentru înlesnirea tranzitului.
Pentru a nu se urma din partea vamişilor asupriri speculanţilor, atât la chipul
luarei vămei şi la plata cărţuliilor, asemine şi la trecirea tranzitului, fiindcă una din cele
mai întâi îngrijiri şi dorinţă a Ocârmuirei este ca pe cât mai mult negoţul ţărei se
înaintează în sporire, Isprăvniciile să privigheze cu scumpătate:
A. De a nu se călca nicicum dreptăţile statornicite pentru transit;
B. De a nu se îngădui supt nici un cuvânt a se lua vamă, nici pentru exportaţie,
nici pentru importaţie, un ban măcar mai mult peste legiuirea contractului;
C. De a nu se îngădui nicicum a se lua un ban mai mult peste hotărâta plată de
un sfert sorocovăţ pentru cărţulie;
D. De a nu îngădui a se face cea mai mica zăbavă neguţitorilor, cu plata vămei
şi a transportul mărfurilor;
E. În privire că vama este legiuită a se plăti la marginea ţărei, Isprăvnicia nu va
îngădui supt nici un cuvânt a ţine carvasaraoa sau vamişii, oameni pe la barierile
târgurilor, fiind aceasta o urmare de supărare negoţului şi însuşi vânzătorilor din
lăuntrul ţărei.
Şi de aceea să nu se eie vamă de la precupeţii ce obicinuesc a scoate de prin târg
feluri de mărunţişuri, pentru a le vinde prin sate.
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Pe lângă aceste, Isprăvnicia este îndatorită că asemine regulare să o facă
adeseori cunoscută neguţitorilor îndeobştie, spre a nu se supune la cerirea din potrivă
din partea vamişului, şi la întâmplare a cere ajutorul Isprăvniciei, pătrunzându-se
Isprăvnicia de scopul ce Ocârmuirea are în privire.
Puind asemine privighere asupra Isprăvniciei, care este înbunătăţirea comerţului
ţărei în toate ramurile, se va îngriji ca să păzască nestrămutată urmarea, căci tot acum
Visteria a regulat de a publica această dispoziţie spre obşteasca ştiinţă. [*] [**]
[*] În aceia ce se atinge de mărfurile de trec tranzit peste linia Portofrancului, s-au adaos Pârcălăbiei de Galaţi aceste cuprinse în această notiţie.
În privire că oraşul Galaţi este Porto-franco şi linia vămuirei de importaţie este
afară de târg, apoi toată marfa ce se cumpără din Galaţi, de cătră oricine, ca să se treacă
tranzit în altă ţară, nu poate să fie supusă la plata vămei, socotindu-se ca o marfă de
tranzit.
Aşadar, Pârcălăbia va face cu desluşire cunoscut neguţitorilor că aseminea
marfă, la eşirea din Galaţi, se cuvine a o declara de tranzit, pentru a se pecetlui de cătră
vameşi, a se păzi pentru dânsa dreptatea tranzitului. Şi numai atuncea va putea cădea
din asemenea drit, când ar păşi peste dreptatea statornicită pentru tranzit.
Prin urmare dar, Pârcălăbia nu va îngădui a se supăra nicicum la eşirea din
Galaţi aseminea marfă declarată de tranzit, cu cerire de vamă.
[**] Îndatorire privitoare la privighitorii de ocoale de a nu se face împiedecare
la trecerea mărfurilor peste hotar, după ţirculara Departamentului de Finanţe, din
1850, Aprilie 22, subt nr.2881, cătră Isprăvnicii.
Pentru a nu se pricinui din partea Privighitorilor de ocoale împiedecări
neguţitorilor care cu cărţulii formale a vămilor voesc a trece mărfuri peste hotar, s-au
poroncit ca Isprăvnicia, având de pravăţ poronca sub nr.1844, cât şi condiţiile
contractului vămilor, să privigheze a se păzi întocmai urmare, atât din partea
particularilor cât şi din partea vamişilor.
Nr. 930 (II, pp.610-614)
Aşezământ pentru reorganizaţia Poliţiei şi a portului Galaţi, întărit la 13 Iunie
1850, cu Ofisele Domneşti de subt nr.44, cătră Sfatul Cârmuitor şi sub nr. 45, cătră
Divanul Obştesc.
Art.I. Numirea Amploiaţilor
1 poliţmaistru
1 secretariu Poliţiei
1 scriitoriu
1 agiutoriu scriitoriu
3 comisari
6 epistaţi
3 barieri
18 serjanţi de oraş

Leafa
pe lună
pe an
700
300
200
150
250
150
100
100

8.400
3.600
2.400
1.800
9.000
10.800
3.600
21.600
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4 slujitori pentru slujba
canţilariei Poliţiei
Pentru cheltuiala canţileriei,
Luminarea şi încălzirea
1 leafă pentru un grosariu
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3.360

100

1.000
1.200

Peste tot
66.760
Însă se scade aceia ce se asignueşte astăzi în ţinerea Poliţiei Galaţi.
Din Visterie 4.590
Din Eforie 38.480 = 43.070
Va mai trebui adaos 23.690
Art.II. Această somă de 23.690, ce trebueşte a se adăogi la statul Poliţiei de
Galaţi, se va slobozi din Visterie 10.000, iar din Eforie 13.690, ca la 1-iu a viitoarei
luni Iulie, anului acestuea, lefile tuturor amploeaţilor Poliţiei mai sus însemnaţi, să se
sloboadă după ocladul nou.
Art.III. Pentru slujba activei Poliţii se vor comandarisi pe lângă Poliţie, din
regimentul Jandarmeriei, de pe la ţinuturile mai gios însemnate, numerul jandarmilor
trebuitori, precum mai gios anume se arată:
Unter-Ofiţări
Călăreţi
Pedestri
De la ţinutul Covurluiu.........................
1
2
8
„ „
Tecuciu...........................
1
4
„ „
Putna..............................
1
4
„ „
Bârladul...........................
4
„ „
Fălciu...............................
1
2
----------------------------------------------1
5
22
Aceşti jandarmi se vor afla subt deplina dispoziţie a Poliţiei Galaţii, iar
îndestularea şi lefele lor se vor trimite în vreme de cătră respectivii comandiri ai
companiilor lor la comandirul companiilor jandarmilor din Galaţi.
Art.IV. Într-acesta chip înjghebându-să Statul nou al Poliţiei, se vor lua
următoarele măsuri pentru organizarea lui:
1. Departamentul din Lăuntru, prin Pârcălăbia Galaţi, va lua ştiinţă pentru
persoanele ce au opinie atât pentru a lor vrednicie, cât şi moralitate spre a se întări
comisari la trei cvartaluri a oraşului Galaţi;
2. Se va regularisi Canţileria Poliţiei cu amploiaţi vrednici, a căriea Secretariu
va fi aseminea prezentat de Pârcălăbia Galaţi la întărirea Departamentului din Lăuntru.
3. Se vor angaja oameni cu bune purtări şi ştiinţă de carte spre a se înjgheba
numărul de 18 Serjanţi de oraş, care sânt datori aş face uniforma după modelul ce se va
da de la Departamentul din Lăuntru, din lefile lor, precum s-au urmat şi în Capitalia
Iaşi. Aseminea şi pumnarile şi curăluşile de aninat, să fie datori a le face tot din lefile
lor.
Tot acest personal precum şi toţi ceilalţi amploiaţi, însemnaţi prin Statul mai sus
ţitat, trebuie a intra în funcţie de la 1-iu a viitoarei luni Iulie;
Art.V. Îndatoririle şi respunderea Poliţmaistrului de Galaţi şi a Comisarilor sânt
prescrise cu lămurire în Condica de Poliţie, ce Înalt s-au statornicit pentru capitalia
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Iaşii, şi de pe care se vor trimite trebuitoarele exămplare la Pârcălăbia şi Poliţiea
Galaţii, cu adăogirile cuvenite pentru acel port, spre povăţuirea tuturor amploeaţilor
Poliţiei.
Art.VI. La întâmplare sfioasă de adunări ameninţătoare liniştei publice, Poliţia
se va povăţui de articolele 12,13 şi 14, a Condicei de Poliţie, dând îndată, şi chiar la
începutul tulburării, de ştire Pârcălăbiei şi comandiriului Garnizoanei Miliţiei de
Galaţi, ca puterea înarmată să agiungă în vreme la locul tulburării, spre statornicirea
liniştei. La aseminea întâmplare, puterea înarmată va fi în nemijlocita dispoziţie a
Pârcălăbiei şi a Poliţiei, nefiind slobodă a lucre nimică de la sine;
Art.VII. Fiindcă numărul jandarmilor Poliţiei Galaţii este foarte mărginit şi
neagiuns pentru toate trebuinţele slujbii, apoi atât pentru patrulile de noapte cât şi
pentru exăcuţii i alte trebuinţi, se va da de la Miliţie numărul trebuitor, potrivit
mijloacelor garnizonului din Galaţi, după cerirea în scris a Pârcălăbiei, cătră
comandirul garnizonului din Galaţi;
Art.VIII. Fiind de neapărat a se înfiinţa în oraşul Galaţi obahtă militară, spre
agiutoriul măsurilor poliţieneşti, Departamentul Lucrărilor Publice va căuta loc
îndemânatic pentru această trebuinţă, spre a se zidi aseminea încăperi, îndată ce
mijloacele ar erta;
Art.IX. Poliţia va arestui fără osebire orice individ s-ar abate la delicturile
prescrise prin Condica de Poliţie; şi pentru acei ce se vor declara de supuşi străini, nu
se vor pute ţine supt arestul Poliţiei mai mult de 24 ceasuri, după care apoi trebue a se
trimite cu adres lămuritoriu de delictul pentru care este învinovăţit, cătră Consulatul
respective.
Art.X. Despre Poliţia portului Galaţi.
Fiindcă până astăzi paza bunei orânduele în lăuntrul zastavilor sânt numai
cvardienii Carantinii, supt povăţuirea căpitanului de port, care cvardieni să poartă prin
zastavă fără uniform, sau măcar sămnul că ar fi slujbaşi a Carantinii, şi prin urmare nu
pot impoza nicicum mulţimea corăbierilor şi altor locuitori de peste Dunăre, ce
necontenit vin în zastavă cu feliuri de trebuinţi, s-au socotit de neapărat, după pilda şi
altor porturi, a se pune în lăuntrul zastavei o caraulă compusă de un Ofiţeriu, doi Unterofiţeri, un doboşeriu şi 24 soldaţi;
Art.XI. Acest caraol va fi orânduit pe o lună de zile neschimbat, după trecirea
căriea se va schimba şi va intra în Carantină pentru cureţenie după regulile carantineşti.
Îndatorirea acestui caraul va fi pentru privigherea asupra liniştei şi ţinerea bunei
rânduele prin zastave, şi se va conforma între aceasta cu povăţuirile căpitanului de port,
pe lângă care va ave în privire şi următoarele regule:
1. Va privighie pentru ţinerea în bună stare şi curăţenia încăperilor de caraule;
2. Va ave cuvenita îngrijire pentru sănătatea oamenilor de caraul;
3. Va privighie a nu se purta prin zastave vagabonzi şi alţi oameni rău
cugetători, ce vin de peste Dunăre;
4. Ca toţi matrojii şi alţi corăbieri, ce se scoboară pe mal, în zastave, pentru
încărcarea sau descărcarea corăbiilor i alte trebuinţi, să nu fie înarmaţi sau să poarte
cuţite ascunse pe lângă sine. Această regulă se va încunoştiinţa de cătră căpitanul de
port, corăbierilor şi căpitanilor i şchiterilor spre a se conforma cu ea;
5. Va opri cu totul vânzarea băuturilor spirtoase în lăuntrul zastavelor de cătră
oricine, afară de Marchetanul Carantinei;
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6. La orice gâlcevire sau împotrivire la regulile poliţieneşti a portului, pe
vinovaţi se vor arestui îndată la caraul, înştiinţând Ofiţeriul, pe căpitanul de port, spre a
primi dizlegare spre ce înainte lucrare cu ei, sau a se slobozi de supt arest, sau a se
trimite în Carantină, dacă delictul lor este serios, spre a se îndrepta Consulatului
respective.
7. Gvardienii ce sânt în lăuntrul zastavelor vor fi datori a informa îndată pe
Ofiţer, pentru oricare călcare a legiuirilor carantineşti şi regulelor poliţieneşti;
8. După baterea zorilor de sară, şi până la acele de dimineaţă, nimărui nu-I va fi
ertat a se coborâ din corabie în zastave, sau a mâneca peste poate, pentru care sfârşit în
curgerea nopţii se vor trimite patrule de la caraulă spre privigherea în lăuntrul
zastavelor;
9. Întâmplându-se vreo serioasă tulburare sau bătălie la vreo una din corăbiile
aflătoare în port, şi cerându-se agiutoriul puterii înarmate, Ofiţeriul de caraul, după
dezlegarea ce va primi mai înainte de la căpitanul de port, va da legiuitul agiuror;
10. La întâmplare de primejdie de foc, sau după oricare altă împregiurare, se vor
expune mărfuri pe mal, în lăuntrul zastavelor. Ofiţeriul caraulei este răspunzătoriu
pentru paza lor, şi orice sfitarisire s-ar întâmpla, fiind datoriu a pune santinele spre
paza acelor mărfuri.
Art.XII. Ofiţeriul de caraulă va ave cea mai aspră privighere pentru ţinerea
rangurilor de gios în cuvenita disţiplină care trebue a se purta cu cuviinţă, fără a
provoca prin a lor ră purtare vreo tulburare sau nemulţămire comerţanţilor; căci la
aseminea întâmplare însuşi Ofiţeriul va căde în respundere, silindu-se a impoza mai
mult prin vrednică purtare şi energie pentru ţinerea bunelor rândueli în lăuntrul
zastavelor. Spre acest sfârşit comandiriul garnizonului din Galaţi va alege pentru
această caraulă din soldaţii acei mai vechi şi cu bune purtări;
Art.XIII. Pentru înlesnirea vieţuirei acestui Ofiţer, în curgirea lunei ce se va
afla de caraul în lăuntrul zastavelor, i se vor slobozi din veniturile carantineşti trei sute
lei, în cursul Galaţiului, care bani i se vor număra înainte, la intrarea în caraul.
Aseminea şi rangurilor de gios, pe vreme cât vor fi de caraul să li se sloboadă câte
douăzeci parale de om pe zi;
Art.XIV. Spre a se pute pune cât de îngrabă în lucrare această măsură, este de
neapărat a se înfiinţa acum deodată o vremelnică încăpere de caraulă, cu grinzi şi
scânduri, poşte, şi trei odăi, o odaie mare încăpătoare de 27 oameni, una pentru
Ofiţeriu, şi a treia de arest, potrivit cu planul încuviinţat.
Pentru care, prin Departamentul Lucrărilor Publice, se vor da cuvenitele poronci
şi povăţuiri Pârcălăbiei i Direcţiei Carantinei, care se vor înţălege şi cu comandiriul
garnizonului Galaţi, spre a pune îndată în lucrare durarea unei asemine caraulă, în
zastave, lângă Căpitănia de port;
Art.XV. Dacă în lăuntrul zastavelor s-ar întâmpla vreo tulburare serioasă, spre
a căriea învingere nu ar fi destul numărul caraulei, comandiriul garnizonului din Galaţi
este datoriu a lua îndată cele mai energice măsuri spre restatornicirea bunei rânduele;
Art.XVI.În viitoriu va fi cu totul oprit gvardienilor a împlini slujba lor fără
prescrisa Uniformă;
Art.XVII. Acest caraul va fi rânduit în zastave numai pe vremea navigaţiei, iar
după închiderea ei se va rădica;
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Art.XVIII. În toate regulile cuprinse prin acest proect se vor face cunoscute de
cătră căpitanul de port, fiecărie corăbii la sosirea ei în port, acele numai cât se ating de
personalul corăbiilor, privitoare regulilor la care au a se supune;
Art.XIX. Acest proect se va împărtăşi Departamentelor competente şi
Hătmăniei, spre aducerea întru împlinire celor prescrise şi atingătoare de fiecare.
Departamentul din Lăuntru,
Copia aceasta fiind întocmai cu originalul, se încredinţează de Departament.
Ministru şi Cavaler, K. Sturdza.
Secţia 1-ia, Nr.14.163
1850, Iulie 6
Această legiuire de cătră Secret(ariatul) de Stat s-au înpărtăşit Depart(amentului)
din Lăuntru, la 8 Iulie 1850, sub nr.1762; Hătmăniei la 9 Sept(embrie), 1850, sub nr.
2770; Redacţiei la 18 Sept(embrie) 1850 sub nr. 2822; şi iarăşi la 12 Oct(ombrie)
Departamentului din Lăuntru sub nr. 3082; şi Hătmăniei sub nr. 3083.
Nr.170 (I, p.257-261, 264-264)
Anaforaoa Sfatului din 31 Iulie 1851, sub nr.2353, cu Înaltă Rezoluţie din
aceeaşi zi pentru îmbunătăţirile încuviinţate a se introduce în oraşele
Bârladul,Tecuciul şi Galaţiul.
Şeful Departamentului Lucrărilor Publice, după însărcinarea ce i s-au pus prin
Ofisul Înălţimei Voastre, de a revedea starea târgurilor: Bârladului, Tecuciului şi
Galaţiului, v-au înfăţoşat un Memoar despre regulările făcute şi îmbunătăţirile ce ar
trebui în fiecare târg precum aice se arată.
......................................................................................................................................
Târgul Galaţilor
7-le. După reveduirea făcută zidirilor publice din acest oraş, podurilor, uliţelor şi
celorlalte localităţi mai însemnătoare, s-au luat încredinţare şi s-au chibzuit ca casele
Obştei în care au fost instalate Istanţiile Ocârmuitoare (fiindcă stricăciunile lor de acum
provin mai cu osebire din proasta calitate a materialurilor cu care sânt clădite, încât
pentru reperaţiile ce li s-ar face se cere neaparat o sumă nu mai puţin de 12 mii lei,
osebit de heiuri care şi aceste să vor zădărnici cu vreme, apoi din asemene privire
precum şi din aceia a depărtărei lor de oraş, încât jăluitorilor şi amploeaţilor ce aduce
îngreuere şi costisitoare pierdere de timp în mergerea lor la instanţii) se socoate mai de
priinţă şi de neapărat a se vinde aceste case, iar în locul lor a se înfiinţa altele în centrul
oraşului pe unul din locurile statului, încât prin vănzarea caselor arătate şi prin
gospodăreşti chibzuiri, noua zidire nu va costa mult;
8-le.Toate încăperile Căpităniei portului, ambele bariere şi toată întinderea
zastavelor din Port, se socot în nevoe de a se repera din pricina ralei lor clădiri de cătră
D. Cămin. Ioan Englezi, mai cu deosebire însă perigavoarele, ulucile de exportaţia
grănelor şi podul de la Magazia importaţiei, a căruia stare de astăzi nu mai poate sluji,
fiind în totul putred şi parte din podele iposite; şi pentru asemene stricăciune şi lipsuri,
precum şi acele din Carantină, la Cvartalele pasajereşti, la Ospital şi Cvartalul
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mărfurilor, s-au făcut cuvenitele smeturi, rămâind a se pune în lucrare, dacă Înălt veţi
binevoi a încuviinţa din sumile aflate în păstrarea Comitetului Emboricesc, după
extractul alăturat pe lângă Memuar, asemene dizlegare. Însă Depart. o aşteaptă cât mai
neîntârziet căci starea încăperilor arătate nu mai poate îngădui vreo prelungire;
9-le. Pruba de cheiu făcută-n trecutul an de D. Cămin. Ioan Englezi se află cu
totul proastă din pricina neîntărirei şarampoilor după trebuinţi, iar zidul din dosul
acestora este slab şi nestatornic încât o parte au început a se nărui; asemene nici
umplutura cu pământ s-au făcut potrivit planului. După stăruinţa întrebuinţată pentru
aflarea altori doritori de a se însărcina cu facerea cheiului pe întinderea Portului, s-au
înfăţoşat D. Matei Raimond a cărue înscris-propunere s-au alăturat pe lângă Memuar,
poroncindu-să şi Eforiei a publica această lucrare şi condiţiile cu care s-ar înfăţoşa;
10-le. Comanda pojarnicească, încăperile Dispărţirei a 3-a de la această
comandă, sânt în cea mai desăvârşită proastă stare, fiindcă şi bordeiul ce au slujit până
acum de locuinţă pompierilor s-au năruit, asemene şi grajdiul.
Însă pentru a nu se strămuta toată Comanda la un singur loc din lipsa încăperilor
de locuinţi, s-au hotărât, dacă Înălţimea Voastră veţi încuviinţa, clădirea în anul
următoriu numai a Cazarmei, cu îngrădirea pentru fân; care aceste, prin gospodărească
măsură, nu ar costa decât până la 28.860 lei, sumă ce s-au asignuit şi prin budgetul
Eforiei pe acest an;
11-le. Pentru Arestul ţinutal s-au regulat a se face un lagum spre scurgerea
necurăţăniilor din reterad, iar până la a lui gătire s-au poroncit curăţirea ei, cu care se
scutesc vinovaţii de purtare şi molipsitoare exalaţii.
12-le. Pentru Cazarma marinarilor, a căreia clădire urmează neaparată trebuinţă
a lua sfârşit chiar în toamna anului acestuea, după înţelegerea avută cu Comandiriul
Garnizonului de acolo, cu acela al marinarilor, şi cu Directorul Carantinei, s-au ales o
parte din locul alăturat cu Aghenţia Vaporului Rosienesc, chibzuindu-să după chipul
cel mai iconomic pentru a nu se aduce strâmtorire, ce provine numai din cuprinderea
locurilor celor mai îndemănatice de către Aghenţiile Vapoarălor străine, mai ales a
acelui Rosienesc, căci din 12 stânjini hotărâţi a se da după cerire, s-au cuprins alţi
8(opt), iar acum în urmă şi alţi 15, pe care Aghenţia i-au şi însemnat prin ţăruşi.
13-le. La Vadul de la Precista, din care cea mai însemnătoare parte a oraşului sar pute îndemăna cu apă, conduce astăzi un drum foarte strâmt practicat prin tăierea
malului Dunărei, spre a se putea deschide comunicaţia cătră acest vad, în chip de a fi
lesnicioasă la luarea apei cu sacalele, ce sânt nevoite acum a se îndrepta numai la
Vadul de lângă D. căminariul Englezi, s-au hotărât a se cumpăra casa unui locuitoriu
clădită pe malul Dunărei, alăturea cu drumul arătat, şi spre acest sfârşit s-au însemnat
prin bugetul Eforiei un condei de 7.500 lei, rămâind ca după tăerea malului ce nu va
costa mult, să se petruească acel Vad spre a se lua apă curată din Dunăre.
14-le. La Podul de peste Râpă, unde au fost tăetoarea vitelor, a căruea stare au
agiuns a fi primejdioasă trecătorilor, s-au hotărât a se face prin arhitectul oraşului un
smet pentru întărirea malurilor Râpei, cu un zid de peatră, iar deasupra acestuia a se
aşeza grinzi de stejer. Pentru un al doilea Pod din Mahalaua Armenească, a cărue cost
de îmbunătăţire cuprinde suma de 9.185 lei după smet, au rămas a se îngriji însuşi
mahalagii după a lor declaraţie;
15-le. Cărămida de zid, la revizia făcută s-au găsit nepotrivită cu măsurile
statornicite, iar preţul ei înpovorâtoriu ca şi mai înainte, împotriva poroncilor urmate
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Hotărârei Sfatului Cârmuitoriu, pentru care s-au adaos Poroncii aspre Pârcălăbiei; şi
spre cea de istov curmare a tuturor abuzurilor din partea posesorilor Spiridoniei, s-au
aşezat înadins Comisariu pe acest loc, ca pe răspunderea sa să nu îngădue a se mai
urma vreo necuviinţă în vânzarea cărămizei, precum şi de a fi slobod fiecare a o lucra
dând numai dijmă din cărămida crudă după vechiul obiceiul.
De asemenea s-au dat cuvenitele poronci cătră Municipalitate, de a conteni cu
desfiinţarea baracelor ce n-au fost încetat încă, numărul acelor oborite în anul
următoriu au fost de 250 în tot oraşul, a acelor ce s-au gătit până acum de 36, a acelor
ce se lucrează de 59, din care cele mai multe în două rânduri; osebit de acestea mai
mulţi au pornit acum săparea temeliilor pentru nouă binale.
În privirea linierei oraşului după observaţia făcută tuturor puncturilor de cătră
şeful Departamentului înpreună cu ceilalţi funcţionari, s-au făcut îndreptările cerute şi
s-au dat sereoase poronci locurilor competente;
16-le. Din îndemnul încredinţărei mai multor orăşeni, că linia Drumului Mare în
direcţia de la stanţia Fundenii şi până la Galaţi, după planul închipuit, nu ar fi cea mai
nimerită din pricina depărtărei satelor, a lipsăi de apă şi a altor înlesniri neaparat
trebuitoare drumeţilor, s-au rânduit o înadinsă Comisie, care observând cu de aproape
luare-aminte atât direcţia Drumului de acum, cât şi a celui proectat, să statornicească
acea linie, care după o consultaţie serioasă ar fi mai potrivită a se adopta; iar spre
înlesnirea transportului prundului la lucrarea şoselei în direcţia arătată, care prund se
află depărtat de puncturile lucrătoare de la o pocită treptat până la patru.
După consultaţia urmată s-au găsit mai priincios şi mai iconomic a se face
transportul prundului prin ceamuri sau pontoane de brad, care va urma a pluti pe apa
Siretului şi a face depozite de prund la punturile ce se vor hotărâ după trebuinţă; un
ponton de câte 25 coţi lungime, 5 lărgime dedesupt, 7½ lăţime de deasupra şi 2
adâncime, este încăpătoriu de la 25-26 mii ocă povară; iară costul unui asemenea
ponton va ţine aproximativ de la 10-11 mii lei, şi aflându-să supt o gospodărească
căutare poate sluji până la 7 ani, osebit de înlesnirea transportului de prund, pentru care
s-ar meni aceste pontoane.
Apoi mai pot sluji şi la descărcarea sacurilor de la corăbiile sosite în Port spre
umplutura cheiului proectat în oraşul Galaţului i facerea şoselelor;
17-le. Locul de la care se exportează sarea aflându-să acum în îngrădirea
Magaziei Importaţiei, aduce mare sminteală. Drept aceea, fiindcă locul pe care s-au
hotărât de cătră Cârmuire a se clădi Magazalile de sare, este foarte însuşit pentru
asemene trebuinţă, apoi se va întrebuinţa stăruinţa cătră antreprenorul Ocnelor a-şi
îndeplini contractul său prin înfiinţarea Magazalelor, ca deşertându-să depozitul de
astăzi a sărei, să fie îndemănatică descărcarea mărfurilor importate.
Iar pentru celelalte îmbunătăţiri ce se socot neapărate spre înfrumuseţarea
oraşului Galaţi, pe privire şi cătră înlesnirea comerţului, să bine-voiţi a lua lămurire
Înălţimea Voastră din extractul ce asemenea s-au alăturat.
Asupra acestui Memuar cuprinzătoriu însemnatelor mai sus, Înălţimea Voastră
aţi binevoit a regula. Sfatul nostru extraordinar va lua în deaproape privire relaţiile ce
ni se dă prin acest Memuar de cătră D. Vorn. Lucrărilor Publice, după însărcinarea ce
au avut prin Ofisul nostru despre regulările făcute de cătră D.lui, precum şi despre
observaţiile însemnate pe care Noi găsindu-le a fi nimerite, însărcinăm pe Sfat;
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- întâiu, a deosebi câte din îmbunătăţirile proectate de Comitetul Comercial s-ar pute
face mai întâiu, şi a regula înfiinţarea lor prin respectivele Departamente, după
atribuţiile lor, începându-să lucrarea încă în anul curent;
- al doile, a încuviinţa nimeritele regule făcute în târgul Bârladului cu primirea Obştei
şi mai cu samă a coborârei preţului cărămizii cu primirea contractierului, asemane va
regula cele de cuviinţă pentru lucrarea partnicilor îndreptări a şoselei, potrivit noului
plan. Luându-să în privire propunerea D.sale Vorn. Lucrărilor Publice, numai puţin va
lua în deaproape privire condiţiile propuse de antreprenorul ce s-au ivit, pentru facerea
de cheu de la Portul Galaţi, şi va delibera asupra devisului alăturat, hotărând după
mijloacele ce sânt, câţă stânjeni să se lucreză pe tot anul.
Şi fiindcă cu stricarea baracelor în târgul Galaţi să află târgoveţi în nevoi a zidi
din nou dughene şi casă, apoi Sfatul va regula cu desăvârşire ca preţul cărămizei să nu
covârşască peste suma de 3 ½ carboave şi va chibzui a nu pricinui vreo jignire dritul
propietăţii cu îndatorirea de a primi dejmă din cărămida crudă, obiect pentru care
Spiridonia s-au jăluit Nouă arătând simţitoare păgubire ce i s-ar pricinui, de nu i s-ar da
dejmă din cărămida arsă; şi spre a înlătura asemene măsură, ea este gata a da în folosul
celor nevoeşi fără plată suma de trei sute mii cărămidă.
Va ave Sfatul în privire şi extractul adunărilor de bani şi a cheltuelelor urmate de
la înfiinţarea Comitetului Emboricesc în Galaţi, îl va cerceta cu de-amănuntul şi va
hotărâ obiecturile care urmează a se face în Portul Galaţilor din sumele care datoresc
cătră Casa Comisiei, feluri de feţă precum din acele ce datoresc Emborii supt numire
de prosfora. Se va îngriji ca şi capitalul petrei pentru paveluirea uliţelor ce se află plătit,
să se adune cu cât mai curând spre întrebuinţarea lui după regularea făcută, sau ce va
urma a se face de cătră Sfat.
Sprea aceasta Sfatul Administrativ Extraordinar au luat îndeaproape privire toate
punturile cuprinse în ţitatul Memuar, care sânt privitoare cătră îmbunătăţirile cerute de
starea de faţă a oraşilor Bârladul, Tecuciul şi Galaţul, şi numai puţin şi înscris
lămurirele înfăţoşate de cătră Dlui Şeful Departamentului Lucrărilor Publice.
Pe lângă Memuar – ţitatele lucrări s-au socotit de prisos a se trece aice – şi
potrivit acelor cum şi a lucrărilor urmate de mai înainte, în unele cazuri i povăţuit de
punerile înainte făcute prin Înalta Rezoluţie cu care i s-au îndreptat, spre dezbaterea
cuprinderii a Memuarului zis, au făcut încheierea următoare.
......................................................................................................................................
În privirea oraşului Galaţi
G. Asămene Sfatul Administrativ încuviinţază măsura propusă la puntul al 7-le
de a se vinde prin licitaţie casele prin care au fost până acum aşezate Istanţiile
Cârmuitoare din acel oraş Galaţi, ce se arată a fi netrebnice şi în depărtare de centrul
oraşului; şi dar Departamentul Lucrărilor Publice rămâne pe de o parte a înainta
lucrările cuvenite pentru vânzarea lor prin locul competent, iar pe de altă a se
îndeletnici cu înfiinţarea planului şi a devizului încăperilor nouă, spre a se cunoaşte
avansul ce ar trebui a se face peste suma ce s-ar încăsui din vânzarea caselor vechi,
avându-să în vedere că aceste încăperi, după destinaţia lor, urmează a fi aşezate pe cât
se poate mai la mijlocul oraşului, pe unul din locurile statului;
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H. Întru-cât se atinge de îmbunătăţirile Căpităniei Portului, a ambelor bariere, şi
toată întinderea zastavilor din Port, a perigavoarălor, a ulucilor de exportaţiea grânelor,
a podului de la Magazia Exportaţiei, precum şi a celor din Carantină la Cvartalele
pasajereşti, la Ospitalul şi Cvartalul mărfurilor, pentru care se arată la puntul al 8-le că
s-au făcut cuvenitele smeturi, Sfatul fără a pute tăgădui nevoea ce poate urma de nişte
asemenea îmbunătăţiri şi reperaţii, au luat-aminte mai întâiu la închipuirea de mijloace
trebuitoare pentru această întinsă lucrare, şi fiindcă nişte asemene, precum şi toate
celelalte înbunătăţiri arătate în lista dată de Comisie Emboricească, dintre care cel mai
de nevoe articol este Cheiul; apoi aceste toate, ca nişte îmbunătăţiri privitoare pe Portul
Galaţului, pică în sarcina capitalului Comisiei Emboriceşti, şi Sfatul neavând în vedere
nici smeturile, nici ştiinţa de condeile ce se pot aduna acum în pripă, din suma de două
sute patruzeci şi şepte mii nouă sute cinzeci şi şesă lei, ce figurează în extractul
înfăţoşat pe lângă Memuar ca capital a Comisiei Emboriceşti, este de socotinţă ca mai
întâiu şi chear din-dată, zisul Departament prin înţelegire cu acel din Lăuntru să le
sigurască prin măsurile cuvenite, a aduna arătatul capital de la feţile la care din vreme
în vreme au rămas în păstrare după felurite împregiurări, precum se arată în ţitatul
extract, osebit de sumele ce urmează a se da prosfora. Şi apoi, potrivit cu mijloacele ce
s-ar sigurinsi, avându-să în videre şi smeturile, să se poată chibzui de către Sfat
punerea în lucrare a îmbunătăţirilor propuse, după gravitatea lor, iar în aşteptarea
acestui rezultat, Sfatul socoteşte ca Departamentul Public să pue în lucrare de îndată
cele mai neapărate din mijloacele ce va fi având;
I. În privire că sistemul de Cheiu de peatră cioplită de care se zice la puntul al
9-le, propus de cătră D. Matei Raimond din Galaţi, prin înscris, declaraţia sa pre cât nu
se poate cunoaşte mai înainte de ispită soliditatea ce ar pute ave, pe atâta văzându-se
ivi cu totul înpovătătoriu pentru Stat, după preţul cerut de câte 1.150 lei cursul
Visteriei, pentru fiecare stânjin lucrat.
Sfatul este de socotinţă a se face aceasta de lemn întocmai după modelul
construcţiei Cheiului de la Vaporul Austricesc8 din Galaţi, mod care, pe lângă trăinicia
dovedită, înfăţoşază şi o mare iconomie în cheltuială, prin îndemănarea cu lemnul
trebuitoriu din pădurile monastireşti, pentru care Departamentul zis a Lucrărilor
Publice rămâne a se îndeletnici de îndată cu înfiinţarea devizului, spre a păşi în lucrare
prin măsuri gospodăreşti;
J. Sfatul încuviinţază atât înfiinţarea încăperilor Zvodului al 3-le de Pompieri
din acel târg Galaţii, cu suma de 28.860 lei, asiguriţi prin budgetul Eforiei anului
acestue, cât şi îmbunătăţirele primite în privirea Arestului de acolo, precum se arată la
puntul al 10-le şi 11-le din Memuar şi nu rămâne decât a se pune în lucrare facerea
acestora;
K. Pentru locul cuprins de încăperile Vaporului Rosienesc9, precum se zice la
puntul al 12-le, fiindcă după luare-aminte făcută în actele Sfatului se lămureşte că
pentru zisul Vapor s-au hotărât 12 stânjini la anul 1845, după însuşi cererea
Împărătescului Rosienesc Consulat, pe lângă care s-au mai cuprins încă alţi 8 stânjini
spre întrebuinţarea Magaziei de cărnuri, şi pe urmă şi alţi 10, în total 30, după tablonul
înfiinţat la 1847 de Pârcălăbie.
8
9

Sediul Agenţiei austriece de navigaţie din Galaţi.
Sediul Agenţiei ruse de navigaţie din Galaţi.
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Apoi Departamentul Public va statornici zidirea Cazarmiei marinarilor cu
mijloacele din sumele Emboriceşti, începând de la graniţa stânjinilor Vaporului;
L. Îmbunătăţirea Vadului Precista, pentru care se arată la puntul al 13-le că s-au
asignuit 7.500 lei din Eforie, se încuviinţază şi rămâne ca supt îngrijirea
Departamentului Public să se şi pue lucrare de îndată;
M. Pentru înfiinţarea Podului de la tăetoarea vitelor, de care se zice la puntul al
11-le, rămâne ca zisul Departament să înfăţoşeze dovezile spre a se hotărâ cele de
cuviinţă, iar încât pentru Podul din Mahalaua Armenească, pe care mahalagii au
declarat că în vor face cu a lor mijloace, Departamentul zis, pe de o parte va poronci
Pârcălăbiei ca să le arate cuvenita mulţămire, iar pe de alta se va îngriji a privighe
asupra construcţiei şi a solidităţii acelui Pod;
N. Încăt pentru cărămida la Galaţi, care nu se face în măsurile cuvenite, şi se
vinde cu preţul împovărătoriu de cătră posesori, de vreme ce în acest caz după
hotărârea Sfatului din luna trecută Mai, dată sub Prezidenţia Înăltimei Voastre, au fost
rânduită Comisie cu mărginire a nu se îngădui vânzarea cărămizii cu preţ mai mărit
decât acel din anul trecut, iar după raportul acei Comisii cătră Departamentul Public se
vede că după cercetarea făcută în fiinţa tuturor interesanţilor, un asemenea preţ în
vremea arătată n-au fost mai mult decât 25 lei miea, cursul Galaţi, pre care prin batere
de darabană s-au şi statornicit acum vânzarea, iară dejma din cărămidă mai înainte de
fiinţa posesorului de acum, se dă totdeauna crud şi nu ars, apoi Sfatul cu privire pe de o
parte asupra acelor lucrări întregite, iar pe de alta, asupra observaţiilor făcute prin
Înalta rezoluţie însemnată pe Memuar, să mărgineşte a lăsa la Înălţimea Voastră
desăvârşita hotărâre asupra puntului al 15-le din zisul Memuar;
O. Propoziţia de a se înfiinţa 5 pontoane de care se zice la puntul al 16, spre
transportarea prundului pe Siret pentru şosele, cunoscându-se a fi de mare iconomie, se
încuviinţază, şi rămâne a se înfiinţa nişte asemene treptat după înlesnirea ce va fi cu
bani din sumele Emboriceşti.
P. Asemenea şi pentru strămutarea Magaziei Exportaţiei sărei, de care se zice la
puntul al 17-le, la locul însemnat de Cârmuire, fiindcă întru aceasta urmează mai multe
hotărâri a Sfatului de mai înainte, şi chear cerirea antreprenorului Ocnelor, nu rămâne
decăt ca Visteria să îndatorească pe zisul antreprenor a face fără întârziere asemenea
strămutare, la care îl îndatoreşte contractul său, iar despre rezultatul lucrărei Comisiei
rânduită asupra îndreptărei Direcţie Drumurilor, Departamentul Public rămâne a refera
Sfatului spre chibzuirea celor de cuviinţă.
Cât însă despre celelalte dispoziţii primite de Şeful Departamentului,
cunoscându-să nimerite, se vor înaintă după chipul înorânduirei ce li s-au dat.
Aceasta este a Sfatului socotinţă, iar desevârşita Hotărire rămâne la Înalta
Încuviinţare.
Înaltă Rezoluţie
Se încuviinţază socotinţa Sfatului asupra punturilor însemnate în Referatul
Depart. Public, şi Dlui Vel post. va înainti lucrarea.
Aceasta s-au înpărtăşit Depart. Lucrărilor Publice prin adresul din 4 Avg. 1851,
sub nr.2390.
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Nr. 585 (II, p.94)
Legiuire votată de Divanul Obştesc în seanţa din 15 Martie 1852, Înalt întărită
prin Ofisul Domnesc din 29 Apr(ilie) 1852, sub nr.26, cătră Sfatul pentru
organizaţiea unei căi de comunicaţiie de la Ocnă la Galaţi, alcătuită de railuri (şine)
şi slujită cu vagonuri trase de cai.
Art. 1. Cârmuirea este împuternicită a înfiinţa o cale de comunicaţie de la Ocnă
până la Galaţi, alcătuită de railuri (şine) şi slujită cu vagonuri trase de cai, când
mijloacele finanţiare o vor îngădui;
Art. 2. Ea va întrebuinţa pentru lucrarea manuală a întreprinderei, acele trei zile
de muncă a ţinuturilor de prin pregiur, care mai cu osebire au a se folosi de această
cale;
Art. 3. Când izbutirea întreprinderei va fi asigurată, calea aceasta se va prelungi
prin o linie întrunitoare pân la Roman;
Art. 4. Preţurile de transporturi, s-au adgiudecaţiea în antrepriză, se vor
statornici de Divanul Obştesc, după propoziţia ce i se va face de Guvern;
Art. 5. Sămile cheluelilor operaţiei se vor supune în fieştecare an Controlului şi
apoi se vor împărtăşi Divanului Obştesc spre cercetare.
Această legiuire de cătră Secret. de Stat s-au împărtăşit Depart. Lucrărilor
Publice, pe lângă adresul din 8 Iulie 1852, supt nr.2092, şi s-au publicat prin Foae
Oficială din 20 Iulie 1852, supt nr.57.
Nr.605 (II, pp.109-110)
Referatul Dep(artamentului) de Finanţe din 1852, Oct(ombrie) 22, sub
nr.9407, pentru plata pe patentă, la care să fie înscrişi acei ce cer diplome pentru
bandiera ţerei.
Articul 11, din Anexa P, litera A, cuprinde: „Neguţitorii care neguţitoresc cu
derădicata şi cu mărunta, aice în ţară, şi afară din ţară, vor plăti câte 240 lei pe an”.
La 3-le a curgătoarei (luni, ocotombrie), Pârcălăbia Galaţi, prin Raportul
nr.7243, alăturează jalba D(o)miilor sale, fraţilor Teodor Iliea şi Gheorghie N. Emiris,
cu cerire a li se da acturile cuvenite de înrolarea corăbiei, numită „bric ARMODIOS”,
subt pavilionul Modovei, spre sloboda navigare în toate mările. După sprafca ce s-au
făcut în Visterie, pe numiţii s-au văzut arătaţi prin tablă, căci plătesc dări de patente
cătră hazne pentru speculaţia ce fac.
Iscălitul supune Sfatului această împregiurare cu adăogire că socotinţa sa ar fi ca
în cuprinderea ţitatelor regule, prevăzute prin Reglement, să închizăşluească numiţii
prin persoane pământene, că vor plăti darea anualnică cătră hazne.
După care trimeţindu-li-se patentă de starea 1-ia, atuncea să li să trimată
document de slobodă navigare supt bandiera ţărei. Şi prin această măsură s-ar răspunde
la scopul fixat în Reglement, căci la caz a dispreţui supunerea cătră datoriile
pământeşti, Guvernul nici are nevoe a da protecţie bandierei sale, numai în a se urmări
o asemine navigaţie de Trataturile Măriei Sale Sultanului, pe la porturile altor staturi.
Pe care Referat, a urmat închierea Sfatului, supt prezidenţia Prea Înălţatului
Domn, din 2 Dechemvrie, tot 1852, în cuprindere „că să (se) facă cunoscut Visteriei că
spre înlesnirea negoţului, Sfatul socoteşte a se învoi numiţilor, până la deosebită
punere la cale, bandiera ţerei, fără vreo plată, în care privire vor fi cuprinşi şi alţii de
asemene.
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Iar totodată Visteria se va informa dacă în Valahiea urmează a se plăti pentru
dritul de aseminea patentă, după care va refera Sfatului”.
Această Închiere de cătră Secret. de Stat s-au înpărtăşit Depart. de Finanţe, prin
adresul din 19 Dec. 1852, supt nr.3887, iar zisul Depart. prin Poronca din 11
Dechemvrie, sub nr.10.881, au înpărtăşit Pârcălăbiei de Galaţi.
Nr. 649 (II, pp.142-144)
Publicaţia Visteriei din 6 Noemvrie 1852, sub nr.9758, lămuritoare aplicaţiei
legiuirei pentru reducerea cursului monedei la acel hotărât de legiuirea
Reglementară.
Potrivit deliberaţiei urmate în seanţa Sfatului Administrativ, Visteria socoate de
datorie a publica următoarele:
S-au fost adus la cunoştinţa publică că de la zi întâi a lunei curgătore pe
Noemvrie, monezile ce se întrebuinţază în ţară, şi care până acum au avut trei deosebite
cursuri, vor fi mărginite în un singur curs, rostit în lei.
Acest curs în urmarea aticulilor 81 şi 430, al Reglementului Organic şi potrivit
cu acel statornicit în Valahiea, este acel publicat în Buletinul Oficial nr. 53 din 6 Iulie a
acestui an.
Deci fiecare poate lesne să înţăleagă că dacă valora nominală a monezilor s-au
mărginit într-o singură numire, însă relaţia monezilor în fiinţă între dânsele n-au cercat
nici o prefacere. Încât nu-i nici un cuvânt ca să se sporească preţuirile obectelor.
Preţul obiectelor fiind întemeiet pe prenumerarea cumpărăturilor, făcute de
neguţitori, precum şi pe cheltueala vămii, a transportului, şi pe câştigul speculantului,
mărginit de concurenţie, nu este după cum s-au zis nici un cuvânt, ca un lucru care de
pildă s-au vândut drept doi sorocoveţi, înaintea zilei de 1 Noiembrie, să se vândă mai în
urmă peste doi sorocoveţi.
Când galbănul, carele totdeauna a avut o valoră întrânsul aproape de paisprezece
sorocoveţi, treptat s-au suit numai cu numele, de la 15 până la 35 lei.
Neguţitoriul care pe atuncea cerea 15 lei pe un lucru, sau pe un cod de marfă, a
trebuit să ajungă acele 35 lei tot pe acel lucru, pentru cuvânt că el a prenumerat monedă
în fiinţă spre căpătarea acelui obiect, pentru care era nevoe a încasui un galbăn sau 14
sorocoveţi, sau 2 şi jumătate iermilici. Tot după aseminea temei trebuie deci să urmeze
şi în cazul dimpotrivă.
Numirea leului, care nu este o monedă în fiinţă, mărginindu-se în cursul
Vistieriei, fără a aduce vreo prefacere în relaţia monezilor în fiinţă, urmează ca şi
preţurile obiectelor să se mărginească în proporţie, însă numai cu nume, ear în fiinţă
urmează a se vinde tot după acelaşi număr de monede.
Neguţitorii nu se pot ademeni în această privire căci acei care înainte de zi 1
Noemvrie cumpărau la Galaţi zahărul drept 4 ½ lei, cursul Galaţiului, cu toate
cheltuelile transportului şi câştigul lor, îl vindeau în Iaşi tot cu 4 ½ lei, cursul pieţei, ear
nu cerea 4 ½ lei, şi peste asta şi cheltueala transportului şi câştigul lor. Şi dar din
întâmplare li s-ar fi plătit în cursul visteriei, nesmintit ei s-ar fi mărginit a primi 4 lei în
loc de 4 ½, pentru că cu aceşti 4 lei în cursul visteriei, ei ar fi acoperit prenumerările
cheltueli şi câştigul lor, tot aşa ca şi cu 4 ½ lei a pieţii Iaşiului, sau 5 ½ a pieţei de
Galaţi.
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Pe temeiul unor aseminea priviri, Ocârmurirea a trebuit să mărginească în
proporţia de 4 parale la leu, preţurile obiectelor de îndestulare ce se vând cu nart,
precum şi toate cele ce sânt. Că şui preţurile celoralante lucruri nu vor întârzie a se
regula treptat mărginindu-se în potrivirea cursului nou.
Art. 8. al Reglementului are următoarea cuprindere: „Preţul tuturor monedelor
de aur sau argint ce vor intra în Moldova, se va statornici după al lor de sine curată şi
adevărată valoră, potrivit cu acea a galbănului de Olanda care cuprinde 60 grăunţe
de aur, şi 6 9/13 grăunţe migmă de 31 ½ galbăn sau 14 sorocoveţi, după cursul de
astăzi al galbănului şi al sorocovăţului”.
Această preţuire va fi de temei nestrămutat a cursului monedei în toate loaturile
şi alişverişurile dinăuntru a Moldovei.
Art.430 rosteşte: „Monedele vor ave acelaşi curs, şi acelaşi preţ, în ambe
Prinţipaturile întocmai cu prinţipiile preţurilor aşezate la capul Finanţului art. 81”.
Deci, cursul acel adevărat a galbănului Austro-Olandez, potrivit cu dispoziţiile
reglementale mai sus ţitate, nu se poate regula decât dupre cursul pieţii aceea de unde
provine această monedă.
Galbănul în piaţa de Viena, se preţuieşte drept 4 ½ fiorini argint, osebit de un
agio de 4%, după care se sue la 14 sorocoveţi.
Pe temeiul acestui curs, celelalte monede în Moldova întrebuinţate, s-au
statornicit după cum urmează, adică:
Galbănul …………………………………………..31 lei 20 parale
Sorocovăţul ………………………………………. 2 lei 10 parale
Irmilicul ……………………………………………12 lei 10 parale
Carboava ………………………………………….10 lei 20 parale
Pol imperial ……………………………………… 54 lei
Fiind însă că pe de altă parte cursul argintului la Viena este acum de 15%, iar a
aurului de 22%, încât osebire în favorul aurului cătră argint este de 7%, urmează ca şi
galbănul, pe câtă vreme va ave la Viena acest sporiu, atât în comerţ cât şi în alcătuirile
particulare, să fie preţuit în Moldova drept 32 lei 20 parale. Cu acest chip speculanţii
nu vor mai ave interes a exporta galbeni sau la Constantinopoli, sau la Valahiea, şi în
locul lor a importa irmilici, care dacă s-ar fi preţuit la 12 lei 24 parale (adică peste a lor
valoră adivărată), le-ar închipui un câştig de 14 parale la fiecare irmilic.
Aşadar, măsura aceasta de potrivire a cursurilor fiind luată chiar pentru
întâmpinarea nelegiuitoelor speculaţii asupra monezilor, şi pentru apărarea claselor mai
nevoieşe, despre pagubile ce sufereau la schimbul monedelor, Visteria aduce la
obşteasca ştiinţă că de acum înainte va primi fără osăbire oricare din monezile sus
ţitate, adică galbeni, sorocoveţi, irimilici de argint, carboave sau imperiali dupre cursul
sus însemnat, atât în plata dărilor cătră hazne, cât şi în urmarea contractelor ce are
închiete, afară numai când în vreun contract s-ar rosti anume feliul unei monede în
fiinţă.
Tot aseminea urmare se va păzi şi pentru orice alt contract, alcătuire sau plată
atingătoare de vreun aşăzământ public.
Drept aceea toate dregătoriile sunt chemate a să pătrunde de ţintirea acestei
hotărâri şi a o lămuri acelor ce încă ar ave vro nedumerire asupra rezultatului legiuirei
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ce acum se aduce în aplicaţie. Că ea nu este de fire de prileji nici scădere nici sporiu în
preţurile rostite într-o monedă în fiinţă, ce numai scădere cu nume ce nu aduce nici o
pagubă adevărată.
Pe lângă aceste, dregătoriile poliţieneşti sânt chemate mai cu dinadinsul a
privighe sub a lor aspră răspundere: ca preţurile obectelor de îndestulare obştească, ce
se vând cu nart, ieraturile Eforice, întreprinderile publice, contractele încheete cu
Ocârmuirea şi altele aseminea, tarifele de vor fi rostite în una din monedele în fiinţă, să
urmeze tot în moneda rostită fără nici un sporiu. Iar de vor fi rostite în lei, să se
mărginească cu scăderea proporţională în cursul statonicit de la zi Întâiu Noiemvrie.
Acei ce vor cuteza a păşi peste orândueala de mai sus însemnată, vor fi supuşi
glovirei, iar dregătoriile care nu se vor îngriji pentru a lor întocmai aplicaţie vor trage
asupra lor o grea respundere.
Nr. 650 (II, pp.144-146)
Jurnalul Sfatului Administrativ extraordinar, închieet în seanţa din 19
Noem(brie) 1852, supt prezidenţiea Prea Înălţatului Domn Stăpânitoriu, pentru
amânarea aplicaţiei legiuirei atingătoare de cursul monedelor în ţară.
Sfatul Administrativ Extraordinar, chemat a delibera sub prezidenţia Înălţimei
Sale asupra raporturilor ce i s-au supus de către ambele Departamente din Lăuntru şi a
Visteriei, atingătoare de rezultatele aplicaţiei în ţară a uniformităţei cursul monedei, au
închiet Jurnalul următoriu:
Întorcând a sa privire asupra motivelor ce au îndemnat pe Cârmuire a adopta
această măsură, Sfatul nu poate să nu cunoască că ea a fost dictată de consideraţii
economice de o netăgăduită dreptate, şi că a avut de singur scop interesul şi folosul
obştesc.
Aşăzământul atingătoriu de cursul galbinilor publicat în 1837, pusese un frâu
zaraflâcului abuziv al monedei de aur, oprind sporirea nemărginită a valorei sale
nominale, sporire ce dând prilej zarafilor unui câştig nelegiuit, pricinuia totodată o
turburare vătămătoare în alcătuiri; de la 1821 până la 1836, într-un curs de 15 ani,
valora nominală a galbănului de Austria (ce este moneda cea mai întrebuinţată în ţară)
să sue treptat până la 35 ½ lei.
De la anul 1837 încoace în urmarea dispoziţiilor apărătoare ce s-au fost luat, ea
s-a ţinut în acelaşi curs. Dacă de la 1848, valora galbănului s-au suit la 37 lei, suirea
aceasta derează din osebite străine împregiurări, şi vădeşte o modificaţie a valorei
relative între aur şi argint.
Aşadar, când cursul galbănului era de 15 lei, valora ţvanţigului nu era mai mult
de 44 parale şi galbănul se schimba drept 14 ţvanţihi şi vro câteva parale. Aceeaşi
proporţie s-au păzit până în 1837, în epoha aceea cursul galbănului era de 35 ½ lei şi a
ţvanţigului de 2 ½ . Relaţia între aceste două monede n-au încetat dară de a fi aproape
ca de 1 spre 14.
Care însă este caracterul şi care au fost pricinile şi rezultatele suirei nominale a
monedelor, care mai cu samă de la anul 1821 s-au urmat până la anul 1837?
Unitatea ce slujeşte întru a se rosti valorele în ţară nu este decât închipuită,
fiindcă leul nu are fiinţă în vreo monedă de aceeaşi valoră. Prin urmare suirea valorei
nominale nu putea să adauge nici o valoră în faptă cătră preţul monedei.
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Aşadar când galbănul de Austria era preţuit drept 50 lei la Constantinopole,
cursul lui era de 44 lei la Galaţi, 35 ½ în lăuntrul ţerei şi de 31 ½ în privirea Visteriei.
Însă în adevăr, atât la Constantinopoli cât şi la Galaţi, precum şi în celelalte părţi
ale Moldovei şi la Semişia Visteriei, galbănul se schimba drept 14 ţvanţihi sau 2 ½
irmilici, şi celelalte cu osebire de o prea mică îndeplinire.
Care au fost dară folosul suirei? Ea era păgubitoare acelora ce făcuseră de mai
nainte alcătuiri în lei cum şi acelora ce vindeau cu nart, şi nici cum folosiea pe acei care
primeau monedele suite în acest chip, fiindcă ele păstrau tot aceleaşi relaţii între ele, şi
că preţurile slobode ale obiectelor rostite în lei se suiau în proporţie.
Ea mai cu samă era vătămătoare locuitorilor birnici care neputând urmări în
alcătuirea lor, suirile pripite a monedei, şi obicinuiţi a nu contracta decât în lei, nu
primeau monede respunzetoare deopotrivă la valora tocmelei. În vreme când de altă
parte ei plăteau zarafilor mai mult decât valora galbănului, spre a căpăta galbini întregi
precum se cereau de către Semeşia Vistieriei.
Această stare a lucrurilor nu era dară folositoare decât zarafilor:
1-iu prin ciuntirea galbenilor a cărora circulaţie nu era oprită;
2-le prin vânzarea galbinilor drepţi la cumpănă, mai presus de preţul lor;
3-le prin introducerea monedei mărunte, adică a paralelor care întrebuinţate de la
Constantinopole până la Galaţi, şi de la Galaţi până la Iaşi, întru schimbarea galbenilor
le producea asupra fiecăria bucăţi de monedă, un câştig nelegiuit de mai mulţi lei.
Aceste abuzuri şi nestatornicii au încetat după măsurile mai sus expuse, după
care starea normală a cursul monedei s-au găsit întemeetă pe o practică de 15 ani.
Singura pricină de neorânduieală ce rămăsesă încă, era fiinţa tot într-o vreme a
trei osebite cursuri nominale. Într-o ţară de aşa mică întindere ca Moldova, împleticirile
şi jicnirile ce izvorau din asemenea împregiurare erau înviderate.
Dar cine se folosea de aceasta?
Socotind fără a se lua bine-aminte că pentru neguţitorii de la Galaţi ce sânt în
relaţie cu Constantinopoli, paguba ce izvoreşte din deosebirea cea prea mare a cursului,
ar fi prea însămnată dacă nu s-ar fi statornicit oarecare tranzacţii mai puţin simţitoare.
Ori, cât de dreaptă s-ar putea a fi la cea întâi privire zicerea aceasta, însă cea mai mică
luare-aminte o dovedeşte cât este în contradicţie cu realitatea.
În adivăr ce folos are locuitoriul din Galaţi de sporirea valorii nominale a
monedelor? Obiectele hrănei sânt oare acolo mai eftene, ori simbriile mai puţin de
scumpe?
Când salahoriul cere 15 lei la Galaţi, are el oare altceva în videre decât carboava
ce are să fie preţul muncii lui de o zi, şi dacă carboava s-ar sui la 20 lei , salahoriul n-ar
cere oare acest din urmă preţ?
Sau când cursul galbănului fiind la Tecuci de 35 lei, agiunge la Galaţi în valoră
de 44 lei, acel ce are să găseşte oare în câştig de 9 lei asupra monedei?
Nicidecum, căci dacă el îl va da pe marfă, va avea atâta precât i-a şi dat la
Tecuci pentru un galbăn; dacă îl va schimba în alte monede nu va lua mai mult decât
14 ţvanţihi sau 2 ½ irmilici, nici o para mai mult decât în celelalte părţi a Moldovei.
Dacă îl va întrebuinţa la Constantinopole rezultatul va fi cu totul de aseminea.
Comerţul grânelor ce este fondul tranzacţiilor comerţiale ale Galaţilor, de
aseminea nici un folos trage din aceasta. Când se propune vreo o cumpărătură unui
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locuitoriu din Iaşi, dându-i-se de pildă 132 lei de Galaţi pe chilă, acesta mai întâi va
reduce preţul dat în lei de cursul Iaşilor, şi prin urmare îşi va da răspunsul.
Nici într-un chip nu s-ar putea dovedi că este vreun folos de a se păzi întreitul
curs ce produce atâta confuzie în tranzacţie în Moldova, în vreme când în Principatul
învecinat, la Bucureşti ca şi la Brăila, Semeşia Visteriei ca şi în celelate părţi a ţărei, nu
se cunoaşte decât un singur curs, şi trebuinţa de legiuiri monetare spre a feri abuzurile
zaraflâcului, nici s-au ivit în Valahia.
Adevăratul folos nu stă dară decât în uniformitatea cursului ce înlăturează
înşălăciunele, amăgirile şi greşelile în socotele, statornicind lesnirea înţelegirei şi
curăţenia alcătuirilor şi pe lângă aceste şi în asemănarea cursului între ambele
Principate, căci toate cele ce ţintesc întru a şterge deosebirile şi piedicile în relaţiile
comerţiale între două ţări, ce se unesc prin atâtea legături sânt de folos şi pentru una şi
pentru alta.
Pe această dar consideraţie, întemeindu-se şi întru încredinţare că împlineşte o
lucrare de folosinţă obştească, Cârmuirea au socotit că era vreme potrivită de a pune în
aplicaţie articolul 81 şi 430 al Reglementului Organic şi de a îndeplini astfeliu prin o
măsură desăvârşită, măsurile de mai-nainte care au produs atâta bine în privirea
cursului monedelor.
Prin urmare a propus proectul unei asemine măsuri Divanului Obştesc şi au
publicat rezultatul ei cu multă vreme mai-nainte, fără ca nici o întâmpinare să se
ivească spre a contesta isprava măsurei ce era să se aplice la 1 Noiemvrie curgătoriu.
Cu toate aceste, cuprinderea raporturilor de prin ţinuturi, supuse Sfatului de
către Departamentul din Lăuntru şi Visteriei, slujeşte întru a vădi că măsura mai sus
ţitată, nepreţuită îndeobştie s-au privit ca lovitoare în interesele pe care ea din contra
era menită a le ocroti, că Obştile mai pretutindene au rugat pe administratori a mijloci
către Cârmuire de a restatornici cursul monedei în stare lui de mai-nainte.
Că rezultatul acestei greşite preţuiri nu poate fi decât suferinţa comerţului şi
neorânduiala mai mult sau mai puţin prelungită în alcătuirele particulare, unii fiind în
idee că reducerea cursului nominal le face să piardă deosebire între cursul vechi şi acel
nou, deşi sânt încredinţaţi că înainte de 1 Noiemvrie, nu perdeau nimic din valora
monedei lor, venind de la Constantinopoli la Galaţi, şi de la această Politie la Iaşi.
În vreme când alţii au socotit că pot să se folosească cel puţin vremelnic de
aplicaţia unei legiuiri care nu era de fire a produce nici suire, nici scădere în vânzări,
spre a cerca de a-şi scumpi mărfurile.
Din aceasta au rezultat că o măsură dictată întru ţintiri scutitoare şi
binefăcătoare, o măsură care trebuea să fie sfinţită prin mulţămirea obştească, a fost în
contra privită ca vătămătoare, şi că ar trebui o îndelungată experienţie spre a se pute
încredinţa despre rezultatul ei cel mântuitoriu, marele număr acelora ce nu o preţuiesc.
Prin urmare:
Luând în privire că legiuirea cea mai folositoare atunci, nu mai este bună de
aplicat când trebuinţa ei nu se vede înpiedecată de deprinderi învechite; că singurul
scop a legiuriei de faţă a fost mulţemirea ce şi-au făgăduit Cârmuirea împlinind o
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lucrare de obştească folosinţă, iar că aplicaţia i-au dovedit că ea nu poate să se aştepte
la o aseminea mulţemire.
De aceea nici stărueşte de a ţinea măsura mai sus ţitată, şi dar mai–nainte de a se
statornici aceasta, întroducându-se în obiceiurile alcătuirilor declar:
Că aplicaţia legiuirei atingătoare de uniformitatea cursului monedei, puse în
lucrare la 1-iu Noiemvrie curgătoriu se amânează; că prin urmare toate lucrările vor
rămâne în starea de mai-nainte de zisa dată.
Casele Obşteşti vor urma a primi şi a slobozi monedele în cursul Visteriei,
publicat la 6 Noiemvrie 1852, cu număr 9.758 a Visteriei.
Iar alcătuirile particulare vor urmari a se face ca şi mai-nainte.
Acest Jurnal se va împărtăşi în vreme Divanului Obştesc spre motivarea
amânării aplicaţiei a legiurei votată şi publicată prin Buletinul cu nr.53 din 6 Iulie
1852; iar acum Departamentului din Lăuntru şi Visteriei, spre cuvenita lucrare, şi
Redacţiei, spre publicare.
Acest Jurnal de către Secretariatul de Stat s-au împărtăşit Redacţiei spre
publicare la 19 Noiemvrie 1852, supt nr.3739, şi la 20 Noiemvrie, cu nr.3757 Depart.
din Lăuntru, şi cu nr. 3758, Depart. de Finanţe
Nr. 916 (II, pp.590-591)
Referatul Departamentului Lucrărilor Publice din 1853, Mai 20, sub nr. 2005,
cu arătarea câtimei plăţii ce urmează a se lua pentru îmbunătăţirea cheiului de la
corăbiile ce încarcă şi descarcă la Galaţi şi încheierea în Seanţa Domnească la 26
Mai 1853.
Pârcălăbia Galaţi, prin Raportul nr.3143 supune ştiinţei Departamentului că
Cheiul portului de acolo deşi încă negata, dar corăbiile se folosesc de el încărcănd şi
descărcând, pentru care propune a se lua de fiecare condeie după pilda Brăilei, unde
cheiul este de lemn şi mult mai prost, următoarele preţuri:
1. Corabia ce va încărca şi va descărca pe cheiu, să plătească trei creiţari de
argint de fiecare tonă-lată;
2. Corabia ce numai va încărca sau numai va descărca pe cheiu, să plătească de
fiecare tone-lată, doi creiţari argint;
3. Corabia ce va descărca păcură şi va încărca, să plătească un crăiţariu argint
pe tone-lată;
4. Corăbiile ce vor aduce peatră, adică: una mică, doi stânjeni, una de mijloc,
doi şi jumătate, iar una mare, patru stânjeni, se vor încărca şi descărca fără plată;
Aceste propuneri a D. Pârcălabului Departamentului, cu cinste le supune luăreiaminte Sfatului, cu poftire ca să bine-voiască a da grabnică dezlegare de urmarea ce va
găsi de cuviinţă să se păzască, cu adăogire că asemene dare s-au statornicit şi la Brăila,
unde cheiul nu este nici aşa de bun, nici costisitor ca acest de la Galaţi.
Pe acest Referat au urmat încheierea Sfatului în Seanţa Domnească în
cuprindere: „În privirea trebuinţei de îmbunătăţirea cheiului să încuviinţează taxia
propusă prin Referat în câtimea arătată, precum este statornicită şi la portul Brăilei,
care taxie să intre în socoteala de primire de bani ai Eforiei Galaţiului, din care
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urmează şi cheltuieala îmbunătăţirei cheiului, iar strângirea ei să se încredinţeze unui
amploeat vrednic de credinţă, din acei a cărora post este mai apropiet de relaţie cu
corăbiile. Şi acest amploeat să ţie o lămurită socoteală de luaturi şi daturi la Eforie,
pentru care să să facă cunoscut Departamentului Lucrărilor Publice şi acelui din
Lăuntru şi totodată să se încunoştiinţeze şi pe osebiţii Consulaţi despre statornicirea
unei asemine plăţi pentru portul Galaţiului.”
Această Încheiere de către Secretariatul de Stat prin adresurile din 3 Iunie 1853,
sub nr.1558 sau împărtăşit Departamentului Lucrărilor Publice, Departamentului din
Lăuntru şi tuturor Consulaturilor.
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Planşa I. Manualul Administrativ al Principatului Moldovei, tom I, Iaşi, 1853
Colecţia: Cristian-Dragoş Căldăraru
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Planşa II. Pecetea Carantinei Galaţiului, 1831.
Colecţia: Florenţiu Valentin Tanascov
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GLOSAR*
A
apalt = antrepriză publică de vindere a unor mărfuri (sare, pâine, lumânări, carne, cărţi
de joc)
aian = notabil, fruntaşul unui sat sau oraş; demnitar, om avut care se angaja să presteze
unele servicii pentru stat, în schimbul unor avantaje; categorie socială în Imperiul
Otoman
alişveriş = vânzare, daravere.
anafora = raport, folosit în secolele XVIII-XIX în Ţara Românească şi Moldova; actul
întocmit de instanţele superioare către domn pe baza căruia acesta emitea hrisovul.
Tot anafora se chema şi raportul Decasteriei către mitropolit.
analoghie = proporţie.
angarai = taxă de ancorare pe care o plăteau corăbiile sosite în portul Galaţi. Venitul
angaraiului îl încasa Carantina Galaţi.
amploiat = mic funcţionar public.
B
bandiera = steag, drapel pentru navigaţie.
beilerbei = beiul beilor, guvernator de provincie în Imperiul Otoman, cu rang de vizir;
denumirea românească veche: berlerbeg
bezmăn = embatic, formă de arendare a unei proprietăţi pe termen lung în care
arendaşul se bucură numai de dreptul de „utendi” şi „fruendi” dar nu şi de
„abutendi” asupra proprietăţii respective; jus utendi, dreptul de a culege fructele
lucrului asupra caruia poarta dreptul de proprietate; jus fruendi, dreptul de a
dispune de el, potrivit intereselor sale si in limitele determinate de lege; jus
abutendi, taxă anuală ce se plătea proprietarului de către acel ce lua un loc cu
bezmăn.
bina = clădire mare, anexă la o clădire în construcţie sau de reparaţie.
botă = vas de lemn, înfundat, în care plugarii ţin apă de băut pe câmp.
butea sau butoiul= un vas mare de lemn – de dimensiuni variabile – folosit în toate
cele trei ţări româneşti, atât la păstrarea şi transportul băuturilor, cât şi ca măsură de
capacitate, într-o epocă în care aceasta nu se calcula cu prea multă exactitate. În
prima jumătate a secolului al XIX-lea, în Moldova o bute de vin avea 150 de vedre,
adică 2.280 litri.
C
cadiu = dregător otoman însărcinat cu aplicarea dreptului religios (şer) într-o
circumscripţie judiciară (kadilik) şi cu controlul administraţiei.
cacerdisit = substras, descăzut.
caic, caice = vas de transportat mărfuri şi persoane; luntre uşoară lungă şi îngustă, cu
cele două capete încovoiate, folăsită de turci.
calaican = denumire populară dată sulfatului de fier, de culoare verde când este
cristalizat, solubil în apă, întrebuinţat ca dezinfectant, colorant, în tăbăcărie şi
împotriva dăunătorilor din agricultură (în Moldova, călăcan).
cantoră = birou, cancelarie.
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cămăraş = dregător de Curte; până la mijlocul secolul al XVIII-lea, cămăraşul avea
următoarele atribuţii: încasa şi păstra banii cuveniţi cămării domneşti; cumpăra
lucrurile de preţ necesare domnului; verifica cântarele şi măsurile negustorilor;
pedepsea pe negustorii care foloseau cântare şi măsuri incorecte. În secolul al XIXlea, dregătoria de cămăraş se instituţionalizase sub numele de cămărăşie. În ea erau
numiţi boieri de treapta I-a.
caravasara = vamă.
carboavă = veche monedă rusească de argint sau bacnotă, valorând o rublă.
cârlaci, cârlace = luntre mică, cu fundul turtit, folosită pe Dunăre.
catahrisis = abuz, înşelăciune.
ceamur = material de construcţie format dintr-o pastă de lut amestecată cu paie, folosit
în tencuitul unor construcţii provizorii din nuiele sau (în trecut) al caselor ţărăneşti
din vălătuci.
chezăşuiesc (chezăşluiesc) = garanţie.
chită = mănunchi de cânepă sau de in (o chită se compune din 12 oarfuie).
ciubăr = vas de lemn cu două toarte; se folosea la cărat apă, lapte, var, nisip, struguri.
cofa = folosită în sudul Transilvaniei fiind a zecea parte dintr-o vadră.
cotul = unitate de măsură pentru lungimi şi suprafeţe, având în Moldova 0,637 m.
controbont = contrabandă; marfă confiscată.
condei = încarcătură la o anumită sumă bănească.
cotăritul = taxă plătită de negustorii de postavuri.
creiţari = monedă divizionară de argint, mai târziu de aramă, utilizată în Evul Mediu
în Europa. Numele îi vine de la crucea înscrisa pe una din feţele sale. Cea mai
veche variantă a creiţarului a fost bătută în 1270 în Tirol. În 1550, s-a impus în
sistemul economic al lumii germane. A constituit instrumentul de plată în cadrul
tranzacţiilor mărunte în Ţările Române, în special în secolele XVIII-XIX, în
Transilvania.
D
darabană = termen de origine turcă, tobă mică.
dejă = hârdău în care curge vinul tescuit; curătoare; hârdăul ţine de la 4-6 cofe.
dellă = dosar, lucrare.
dispărţire, cvartal = unitate administrativ – teritorială în cadrul unei aşezări urbane
din Principatele Române.
E
efendi = Domnul; titlul de politeţe pus în Turcia, după un nume propriu, pentru
funcţionari.
exoflisi (a) = a scoate o persoană din slujbă, a concedia un slujbaş sau funcţionar.
epistat = sub-comisar de poliţie.
eforie = instituţie administrativă cu utilitate publică, social-culturală.
F
fedeleş = vas pentru transportul bucatelor la câmp.
filotimie = dărnicie, generozitate; ambiţia de a dobândi stima şi preţuirea oamenilor.
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G
găta = a pregăti, folosit în Moldova şi Transilvania.
gemazi-ul-ahâr = a şasea lună musulmană.
ghecet = un fel de barca mare, pod umblător, bac de transportat animalele peste o apă.
gros = temniţă; grosariu - temnicer.
H
havaiet = taxă pe venit.
heiuri = clădire, acareturi.
hindichi = şanţ, despărţitură.
harabagilâc = venit al Eforiilor, rezultat din taxa pe carele de transport marfă sau
oameni (harabale).
I
iminei = pantofi boiereşti, după moda turcească, cu căpută (partea încălţămintei care
acoperă parte superioară a labei piciorului) înconjurând călcâiul, făcuţi din
marochin galben, negru sau roşu.
irat (iraturi) = venit al domnitorului; irat, erat, hairat, a pătruns în secolul al XVIIIlea cu sensul de venit public al visteriei, al domnului sau al „cutiilor”
iznoavă = din nou.
impoza = impune, a constrânge, a obliga.
K
kethunda (kehaia) = intendent
M
mădular = membru.
măgerit = venit al Eforiilor din vânzarea peştelui.
muhafiz = comandant de cetate.
măhălit, hămălit = venitul Eforiei de pe căratul pentru încarcare-descărcare, cu
ajutorul hamalilor.
milcuire = cerere umilă.
marchitan = negustor de mărunţişuri, mămular.
mâneca = a se scula devreme, în zori de zi.
N
neft = specie de bitume, lichid, transparent, uşor şi foarte inflamabil, ce se obţine prin
distilarea petrolului; untul de neft se întrebuinţează la scoaterea petelor şi la facerea
verniurilor.
nerăşluit = neştirbit.
O
oborâre = suprimare, oprire, doborâre, abrogare.
ocaua = măsură pentru capacitate, reprezentând în Moldova 1,520 l.
ofis = decret.
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oloi = ulei
otcup = bun sau venit al statului dat în arendă.
(a se) obşti = a se organiza, a se întovărăşi.
obahtă = gardă, santinelă.
P
perigavoare = camere special amenajate în porturi pentru persoanele ce aşteptau a se
îmbarca pe corăbii, sau pentru efectuarea vămii şi carantinei.
perilipsis = rezumat, prescurtare
pocită = unitate de măsură pentru lungime, folosită în cazul distanţelor mari,
reprezentând 19,4 km.
pravăţ = drum drept, linie, direcţie, obiectiv, scop, finalitate.
presură, presur = a presăra.
predstavlisi = a recomanda, a prezenta.
prosfora = dare, taxă, dar, ofrandă, jertfă.
pronomie = privilegiu.
protimisis = drep de proritate; drept de preempţiune.
poşlină = taxă vamală plătită de exportatorii de tutun şi vite.
pozvoli = a autoriza, permis, autorizaţie
poliţmaistru = şeful poliţiei.
poştă, poşte = scândură groasă, ramă de lemn a uşii.
pojar = incendiu
R
răşluire = risipire, irosire, prăpădire, distrugere, pustiire.
raia (re’aya) = turmă, gloată, populaţie, supuşi care plătesc dări, locuitori, ţărănime
(musulmană şi creştină); începând din secolul al XVIII-lea a desemnat doar
populaţia creştină din Imperiul Otoman.
reterad = celulă, cameră de arest.
rebi-ul-ahîr = a patra lună musulmană.
reiz = căpitan de corabie; Reiz-efendi sau Reizui-chitab, vechi nume al ministrului de
externe.
S
sacaua = butoi aşezat într-o căruţă, pentru căratul apei din Dunăre.
sangeac = unitate administrativ-militară otomană, condusă de un sangeac-bei.
seanţa = şedinţă.
a sfeterisi = a şterpeli, a delapida.
sorocovăţ = în Moldova, monedă de plată de 20 de creiţari.
sprafcă = cercetare, informaţie.
speculant = cel ce face speculă, adică o combinaţie de finanţe, întreprindere de bancă,
de comerţ
smet = deviz.
stavilarisire = stăvilire.
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Ş
şarampoi, şarampou = par, stâlp, bârnă lung şi gros, utilizat pentru garduri, picioare
de pod, sau pentru a sprijini malurile unei ape, in acest caz avand rol de contrafort.
Şchiter = oameni care lucrau la Şchele, în port.
T
tahrir = înscris
teletin = piele de bou sau de cal, tăbăcite cu materii vegetale.
teşcherea = înscris, certificat, răvaş de drum.
tij = asemenea, deopotrivă, la fel.
U
ulcea = oală mică din lut.
ulcior = vas de lut, cu toartă şi cu gâtul strâmt şi lunguieţ, pentru băut apă.
uluci de exportaţie = jgheaburi prin care hamalii portuari cărau din antrepozite saci cu
grâne, sare, şi-i descărcau în interiorul navelor ancorate în port.
V
vadea = termen de plată; scadenţă, soroc.
vadra = principala unitate de măsurat capacitatea pentru cantităţi mai mari de materii
lichide.
viderat = ceva clar, limpede.
Z
zaherea = grâne, cereale.
zăticni (a-)= a împedica, a stânjeni, a stingheri, a tulbura, a încurca; zăticnire, acţiunea
de a zăticni şi rezultatul ei.
zastavă = loc de descărcare, barieră, punct de trecere peste frontiera ţării. Uneori erau
în târgurile şi oraşele de graniţă a Ţărilor Române.
zvod = grup, adunare, escadron de cavalerie.
* Pentru alcătuirea Glosarului, s-u consultat următoarele lucrări şi dicţionare:
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