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1. REFERATUL D-LUI ARHl'l'ECT-ŞEF AL MONUMENTELOR, 
PRIN CARE ÎNAINTEAZĂ MEMORIILE PRIVITOARE LA LUCRĂRILE 

EXECUTATE ÎN CAMPANIA ANULUI 1914 

Domnule Preşedinte, 

Am onoare a vă înainta aci alăturate memoriile lucrărilor ce 
s'au executat în acest an de către serviciul nostru; aceste lucrări 
sunt în număr de 23 din cari însă unele nu au putut fi nici 
începute efectiv, şi anume: 

r) La biserica Albă din Baia (Suceava). 
2) La biserica Sf. Gheorghe din Botosani. 
3) La biserica Frumoasă din Iaşi. • 
4) La biserica Domnească din Dorohoiu. 
5) La biserica Sf. Nicolae Domnesc din Iaşi. 
6) La biserica Bucur din Capitală. 
7) La biserica Stelea din Târgovişte şi Trei-Ierarhi din Iaşi. 
8) La biserica Domnească din Curtea de Argeş (pictură). 
9) La mănăstirea Cetăţuia (Iaşi). 

10) La biserica Galia (Iaşi). 
II) La biserica Bărboiu (Iaşi). 
12) La biserica Curtea veche din Bucureşti. 
13) La mitropolia din Târgovişte. 
14) La biserica Sf. Ioan (Vaslui). 
15) La mânăstirea Neamţu. 
16) La mânăstirea Bistriţa (Neamţu). 
17) La biserica Sf. Ioan (Piatra-Neamţu). 
18) La mânăstirea Horez. 
19) La schitul Sărăcineşti. 
20) La biserica din Popeşti (Vlaşca). 
21) La biserica din Corbii Mari (Vlaşca.) 
22) La paraclisul Episcopiei din R. Vâlcii. 
23) La biserica fostei mânăstiri Brâncoveni. 
Lucrările dela No. 6, 15 si 16 nu au putut fi începute. 
Lucrările dela punctele Î, 5, 19 şi 20 sunt terminate, celelalte 

cer a fi continuate. 
Relativ la organizarea întretinerei monumentelor în genere, am 

onoare a mă referi la raport{il cu No. 1003, din 20 Oct. a. c. 

Arhitect-şef, N. Ghika. 



2. MEMORIUL D-LUI ARHITECT-ŞEF N. GHIKA-BUDEŞTI 

1) La Biserica Albă din Baia. S'a complectat zidul de împrej~ 
muire din fata şi din dreapta bisericii şi s'a executat cel din stânga 
spre nord. S'a făcut împrejmuirea de lemn, care desparte biserica 
de cimitir. S'au complectat lucrările dela clopotniţă, şi anume, 
rostuitul zidăriei cu ciment, tencueli interioare, bolţi, pardoseli: 
trotuar de bolovani, vopsitorie, etc. La biserică s'a făcut bordura 
de piatră dimprejur de beton şi s'a revăzut acoperişul cu olane, 
înlocuindu-se părţile stricate cu olane din fabrica Bertoli-laşi. 
ln interiorul bisericii s'a dat cu uleiu pardoseala. 

Aceste lucrări au costat 5854,15, lei conform situaţiei înaintate 
cu raportul No. 980 din 14 August. 

Acum în urmă s'au aşezat şi clopotele noi, în număr de două, 
comandate în acest an. 

2) La biserica Sf. Gheorghe din Botoşani. S'a executat, con
form J?lanului aprobat, clopotniţa nouă a acestei biserici, cuprins 
fondaţiile, parterul şi o parte din etajul superior; oprindu-se 
lucrările s'au acoperit zidăriile executate pentru a nu se ivi stri
căciuni în timpul iernii. 

3) La clopotnita bisericii Frumoasă din laşi. S'a reînvălit 
tot acoperişul cu tablă nouă, inlocuindu,-se lemnăria putredă şi 
întărindu-se crucea. 

4) La Bisenca Domnească din Dorohoiu. S'a comandat mate
rialele necesare pentru reparaţia radicală a pardoselii interioare 
şi a trotuarului dimprejur, cu o ventilare a zidăriilor spre a se 
usca zidurile umezite. Oprindu-se lucrările, nu s'a putut decât 
lua oare cari măsuri pentru a se evita stagnarea apei în apro
pierea clădirii. Ar fi de dorit a se atrage atenţia preotului, care 
stă alături de biserică ca să dispună a se îndepărta zăpada dim-
prejurul bisericii. · 

5) La biserica Sf. Nicolae Domnesc din lasi. S'a instalat un 
calorifer nou cu apă caldă, conform cu proiect~} aprobat. 

6) La biserica Bucur. Nu s'a putut face nimic din causa opririi 
tuturor lucrărilor. 

7) La bist;ric:a Stel~a Târgovişte şi Trei Ierarhi laşi. S'au 
făcut exprop1en împrejurul acestor monumente. 

8) La Biserica Domnească din Curtea de Argeş. Se continuă , 
de către d-l D. Norocea lucrările de restaurarea picturei interioare 
a bisericii, conform cu principiile stabilite. 

Arhitect-şef, N. Ghz'ka. 
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