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ANEXĂ
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4.

MEMORIILE D·LUI ARHITECT-AJUTOR I. D. TRAJ ANESCU

1. 1\IONASTIREA HUREZI.

La Mănăstire. S'a revăzut acoperişul de olane, aşezându·se·
un strat izolator de carton asfaltat pe toată întinderea chiliilor
de nord, de vest, şi de sud până la calcanul stăreţiei şi para...
clisul cu turla.
S'au refăcut câteva sobe si cosurile
lor si
" s'au revizuit toate
,
coşurile, tencuindu-se în pod, pe unde erau crăpături, spre a se
evita incendiul.
S'au reparat tencuelile căzute pe alocurea şi s'au văruit.
La Palat. S'a revăzut acoperişul de olane, aşezându-se un
strat izolator de carton asfaltat pe toată întinderea.
S'au terminat toate tencuelile la p a_rter şi subsol cum şi văruitul..
S'a făcut o sobă cu patru stâl pi la sala mare.
S'a pardosit cu carelage de cărămizi smălţuite foişorul de sus
şi galeria cea mare, cum şi foişorul dela intrarea principală.
S'a pardosit cu mozaic şi cu ciment încăperile subsolului.
S'a parchetat sala scărei de onoare, iar această scară şi u şa
principală s'au aşezat definitiv.
S'a aprovizionat materialele pentru instalaţia apei.
S'a făcut foişorul dela intrarea principală cum şi terasa de
sus, dimpreună cu stâlpii de piatră şi parte din parapet.
S'a făcut terasamentul terasei spre grădină cum şi scara spre
terasă.
Chiliile din vale. S'a refăcut pe aceeaşi temelie, adăogându·se�.
un pridvor de zidărie, în locul celui de lemn, distrus de incendiu.
S'au complectat toate lucrările spre a putea fi locuite.
Această lucrare era necesară întru cât, din causa incendiului
suferit în iarna I9I3-I41 maicile, cari locuiau în acest corp de
chilii, au fost repartizate în chiliile din mânăstire pe unde s'a
putut, chiar în localuri improprii pentru locuinţă.
Peste tot s'a făcut curăţenie generală şi s'a pus materialele
în ordine.
Lucrări pe viitor. La biserică. Acoperişul cu aramă al bise
ricii mari, un coş de zidărie la sobă, lucrări pentru reparaţia
tencuelilor exterioare.
Curtea interioară. Nivelarea curţii şi pavarea părţilor carosabile
lăsându-se un platou cu iarbă în jurul bisericii.

La stăretie si chilii. Asezarea unui strat de carton asfaltat
sub �lanele dela acoperiştil stăreţiei ; la chiliile mici, lucrări de
intreţmere.
La aripa de vest (platoul). Terminarea lucrării la scara de
onoare, instalarea apei, un scripete la bucătărie şi terminarea
terasei din grădină.
Curtea exterioară. Amenajarea faţadei dela stăreţie spre a
forma un ansamblu cu aripa de vest amenajată în stilul mânăM
stirii. Terminarea terasei spre curte şi parapetul. Reparaţii la
remize şi magazii, complectarea lucrărilor la chiliile din vale,
aripa şi turnul despre intrare, nivelarea curţii şi pavarea păr
ţilor carosabile.
6) La bolniţă ŞI schituri. Mici lucrări de întreţinere.

2. LA SCHITUJ, SĂRĂCINEŞTI.

La începerea lucrărilor am găsit executate de d-1 arhitect
Parvănescu încă din anul 19II cu suma de lei 9.ooo următoarele
lucrări:
Aripa din dreapta a chiliilor pe o lungime de 15 m. şi
anume, zidăria din roşu, grinzile tavanului, şarpanta şi învelitoarea
cu ţiglă fără coarne.
1o.ooo de ţigle pentru restul acoperişului.
12 grinzi de ştejar scoase din vechea construcţie.

In anul 1913 s'a executat cu suma de lei 1,630 30, rămaşi din
cei z,ooo daţi d-lui Pârvănescu în !912, plus lei I.ooo din fondul
mon. istorice şi s. ooo plus 6.ooo din fondul Casei Bisericii,
următoarele lucrări:
S'a reparat şi aşezat din nou ţiglele şi coarnele acoperişului
la aripa făcută mai înainte.
S'a continuat acoperişul la restul construcţiei, pe şarpantă
din nou, până la acoperişul de şindrilă.
S'a podit în pod, d'asupra camerelor, şi s'a zidit în pod, până
la căpriori, de jur împrejur, la întreaga clădire, iar toate coşurile
s'au făcut din nou cu olane smălţuite.
S'a revăzut tencuiala pe foişorul din stânga şi s'a refăcut
din nou, zidinduMse şi arcada d'asupra intrărei.
S'a făcut trape�a, deschizându-se vechea arcadă, apoi s'a
transformat în atelier, punându-se deasupra tavan decorativ, sobă
şi geamlâc între arcade şi stâlpi.
S'au făcut latrinele.
S'a zidit zidul înconjurător.
S'a nivelat curtea interioară�
S'a nivelat curtea exterioară.
S'a făcut şosea împietruită cu şanţuri alăturate din curtea
bisericii până la şoseaua principală.
·

68
S'a reparat poarta clopotniţei, portiţa de la curte s'a făcut
din nou, dimpreună cu arcada de zidărie de deasupra, de asemenea
portile mari dela şosea dimpreună cu gardul.
s'a complectat şi aliniat gardul, dinspre proprietatea d-lui
Derussi, desfăcându-se şi făcându-se la loc.
S'a restaurat vechiul puţ, reparându-se ghisdurile de piatră,
făcându-se ghisduri de lemn, trotuar de jur împrejur, furcă, cum
pănă, găleată şi gardul înconjurător spre curtea proprietăţei.
S'a îndepărtat de pe lângă pereţii apuseni grămada de
moloz depozitată cu ocazia vechilor lucrări până la înălţimea
ferestrelor.
S'au făcut sobe prin toate camerele.
S'a reparat aproape complect, cu şindrilă nouă, acoperişul
existent de şindrilă la aripa din stânga, cum şi la foişar.
S'a făcut toată tâmplăria din nou, uşi, ferestre, iar cele
vechi încă în stare bună, s'au ajustat şi întrebuinţat pe unde a
fost cu putinţă.
S'au făcut tavanurile, tencuelile interioare şi exterioare în
parte, duşumele, nivelatul pardoselei la cancelariile de jos, cum
şi vechia vatră.
S'au inlocuit stâlpii de pe ceardac şi galerii cu alţii lucraţi
in stil tărănesc, dimpreună cu stâlpii de jos, cosoroabele, para
petul şf tavanul de lemn aparent, cuprins vopsirea cu uleiu.
In anul 1914 cu fondul de lei 32.553 dati de Casa Bisericii
s'au executat următoarele lucrări:
La chilizle existente.

S'a făcut la parter, la galerie şi sub foişor, tavan de lemn
aparent, iar la etaj s'au pus duşumele de 4 cm. gros, la chilii şi
bucătărie.
S'a căptuşit streaşina cu scânduri aparente, precum şi scân
dură profilată din faţa streaşinei.
S'a făcut tavan de lemn aparent la foişorul din stânga,
precum şi stâlpii din stejar lucraţi la fel cu cei dela galerie,
cuprins şi cosoroabele.
S'a tencuit în exterior corpul chiliilor şi stăretia şi s'a reparat
tencuelile exterioare la arhondaric şi latrine.
Lucrări la dependinţele 5tăreţiei şi chiliile noui. S'au con
struit din nou cu parter şi etaj, dependinţele stăreţiei, cuprins
latrinele şi o scară de lemn
S'au mai construit chiliile dinspre apus, cu parter şi etaj, si
s'a făcut trotuar de bolovani de jurîmprejur in curtea interioar:i.
Grajd, şopron şi magazii de lemn acoperite cu şindrilă şi
tâm
_p lăria.
Clopotniţa. S'a reparat acoperişul, cuprins sarpanta, aste
reolocarton asfaltat, olanele şi streaşina, cuprins lăţuirea lemnă
riei, scândura dinţată şi văpsirea cu uleiu.
S'a reparat crucea, văpsit, aurit, precum şi baza.
Biserica. S'a reparat acoperişul, cuprins şarpanta, astereo-

locarton asfaltat, olane şi streaşina, cuprins fătuirea scândurilor,
scândura dintată. şi văpsitul cu uleiu.
La corpul de Jos.
S'a făcut trotuar de bolovani.
S'au reparat crucile, vopsit, aurit, ŞI baza.
S'au reparat tencuelile şi văruit.
S'a făcut tâmplăria din nou.
S'a cumparat şi aşezat complect o sobă Godin No. 3·
S'a făcut inscripţie de marmoră la c�iliile noui.
S'a făcut o troită la fântână.
,
. S'a împrejmuit locul schitului cu gard de scânduri în pl
cware.
S'a1 făcut gard de despărţire spre curtea de serviciu, precum si portile.
S'a, nivelât curtea din dos si s'a dat acces la această curte.
S'a făcut mobilier la trape�ă şi arhondărie.
S'a reparat şi complectat tencuelile dela parterul stăreţiei.
Lucrări pe viitor. Pardoselile galeriilor exterioare parter,
complectarea acoperişului cu ţiglă pe şarpantă nouă la arhon
dărie şi foişor şi mici lucrări de întreţinere.
3.

LA BISERICA DIN COMUNA POPEŞTI (VLAŞCA).

Cu suma de lei 8g6.55. Desfacerea şi refacerea acoperi
şului cu olane, cuprins cartanul asfaltat. La altar 5 feţe, poala
turlei, deasupra bazei, scara şi acoperişul clopotniţei.
Inlocuirea olanelor sparte pe restul acoperişului.
Reparaţia tencuielilor la soclu şi la clopotniţă.
Cimentatul rosturilor trotuarului de cărămizi presate.
Lucrări pe viitor. r) O apărătoare (cornişă) de piatră deasupra
inscripţiei, în legătură cu o ramă de piatră în jurul uşei.
2) Mici lucrări de întreţinere.
4.

LA BISERICA CORBII [.li!ARI, (JUD. VLAŞCA).

Cu fondul de lei 3000 al mon. istorice: Desfacerea aco
perişului vechiu la biserică şi turlă.
Refacerea acoperişului nou, conform proiectului aprobat, pe
şarpanta nouă, întrebuinţându-se şi din lemnăria veche ce a fost
cu putinţă.
Aşezarea crucilor noui, parte restaurate, parte făcute din
nou, după modelul celor vechi.
Ţesătura crăpăturilor la ziduri, cu zidărie de ciment.
Făţuirea şi aşezarea jaluzelelor la ferestrelele tui.
Doliile din tablă plumbuită la acoperis.
,
Diferite cheltueli de transporturi.

Cu fondul de lei 1o.ooo al parohiei. Acoperişul cu ţiglă
la biserică şi turlă.
Legăturile de fier la ziduri.
Facerea turlei de zidărie conform proectului aprobat.
Tencuiala exterioară a turlei cuprins ciubucăria şi văruitul.
Reparaţia cornişei vechi cu dinţi la corpul bisericii.
Fereastra dela proscomidie.
Făţuirea şi vopsirea straşinei.
Un coş de zidărie.
Aprovizionarea materialelor şi schelăriei, cuprms transpor
turi şi diferite cheltueli mărunte.
Lucrări pe viitor. Tencuirea faţadei, dacă se va crede nemerit de către Comisiunea Monumentelor Istorice.
Facerea trotuarului din cărămidă presată.
Facerea unui privdor conform proectului aprobat.
Facerea mobilierului (străni, jeţuri, tâmplă).

o. LA PARACLISUL

EPISCOPIEI

DELA

R.

VÂLCEA

ÎN A�II

1912

ŞI 1913.

Cu fondul de lei 3.ooo în anul 1912.
S'a făcut schela pentru încăperea lucrărilor.
Cu fondul de lei 6.ooo în anul 1914.
S'a reparat şi complectat schela făcută în anul 1912.
S'a desfăcut şarpanta cupolei şi a bazei pătrate şi s'a refăcut
din nou conform proectului aprobat, cu astereolă, strat izolator
de carton asfaltat si aramă.
S'a făcut ştraşi�a din lemn de brad, precum şi scândură
profilată din faţa straşinei, făţuindu-se şi vopsindu-se cu uleiu.
S'a reparat crucea, vopsit şi aurit şi legat cu lanţuri; iar
baza crucei s'a făcut din aramă conform detaliului.
S'au făcut ferestrele dela turla de lemn de stejar şi s'au
pus geamuri.
S'a reparat zidăria la părţile stricate.
Lucrări pentru viitor:
Acoperişul cu aramă pe şarpanta nouă a corpului para
disului si restaurarea frescurilor exterioare si un trotuar de
jurîmprejur.
Spălarea sculpturilor de piatră interioare vopsite cu culoare
de uleiu.
•

6, LA BISERICA FOSTEI M-RI BRÂNCOVENI ÎN ANUL 1914,.

Cu fondul de lei 1.6oo (din acontul de lei 2. ooo).
S'a făcut trotuarul în jurul bisericii, pe un strat de beton
de ciment de 10 cm. gros, pe lăţimea de un metru, cu cărămizi
presate, aşezate pe lat, comandate la fabrica Tonola din Bucureşti,

7!

cuprins bordura tot din cărămizi, aşezate pe muchie, rosturile
umplându-se cu mortar de ciment.
S'a nivelat curtea în jurul bisericii, dându-se pante pentru scur
gerea apei în afară.
Lucrări pentru viitor:
Pardoseala bisericii cu lespezi de piatră întrebuinţându-se
.şi actualele lespezi.
Restaurarea picturei in stilul frescurilor dela bolniţă.
Reparaţii la mobilier.
Imprejmuirea mormintelor brâncoveneşti.
Mici lucrări de întreţinere.
Arhitect, !. D. Trajanescu.

