ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ DIN ORAŞUL CLUJ
LA FINELE CELUI DE-AL II-LEA RĂZBOI MONDIAL
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Abstract: This paper deals with the issue of local Public Administration in the city of
Cluj, during the first postwar year (1945); more specifically, it focuses on decisions of the
Mayor’s Office in Cluj. The research is based on original, unpublished documents, found
in local Archives. The study presents both general and special issues, like housing
problems, reconstruction of damaged infrastructure and food supplies or supporting
Artists or Sports events. The approach is realized from an institutional point of view.
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În urma eliberării oraşului Cluj din octombrie 1944 administraţia românească
s-a reinstalat imediat. Una din primele măsuri a fost reorganizarea administraţiei, de
exemplu împărţirea oraşului in sectoare, sediile acestora fiind următoarele:
Circumscripţia nr I – piaţa Unirii nr 2; Circumscripţia II – str. Oşanu nr 29;
Circumscripţia III – Calea Victoriei nr. 12; Circumscripţia IV – calea Regele
Ferdinand nr. 42 Circumscripţia V – str. Fântânele nr. 37; Circumscripţia VI,
reprezentând cartierul Mănăştur îşi avea sediul provizoriu pe teritoriul circumscripţiei
nr. I., dar urma să îşi schimbe sediul, mutându-se în Mănăştur. Între atribuţiile acestor
sectoare intrau eliberarea certificatelor comunale, certificatelor de pauperitate,
inventarierea moştenirilor şi executarea ordinelor Primăriei. Au exercitat şi alte
atribuţii importante, de exemplu referitor la problema locuinţelor. De la data publicării
hotărârii referitoare la acest lucru, înregistrarea cererilor pentru o locuinţă urma să se
facă direct la sectoarele administrative, măsură luată probabil din cauza numărului
prea mare de cereri. La un termen de şapte zile din momentul înregistrării urmau să se
elibereze de către sectoarele administrative „biletele” de locuinţe în cazurile
justificate, precum şi alte hotărâri al Biroului de locuinţe. Cei care nu dispuneau de
locuinţă trebuiau să se prezinte în ziua imediat următoare la Biroul Locuinţelor, pentru
a li se elibera un bilet de încarturire care să facă posibilă ocuparea unei locuinţe
provizorii. De asemenea fiecare sector urma să organizeze Sfatul circumscripţiei din
reprezentanţii străzilor. Prin acesta locuitorii oraşului trebuiau să intre în contact direct
cu aparatul administrativ, şi prin acest fapt trebuia să crească volumul şi calitatea
comunicării, precum şi calitatea execuţiilor rapide şi cu succes a ordinelor date de
Primărie.
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În 8 noiembrie Primăria a decis modificarea denumirilor în cazul următoarelor
străzi şi pieţe: piaţa Matyas Király ( regele Matei Corvin) urma să se numească Piaţa
Libertăţii; piaţa Hitler- piaţa Malinovsky; calea Mussolini- calea Moţilor; str. Gombos
Gyula- str. Rakóczi Matyas; calea Szeptember II- calea Tudor Vladimirescu; str
Wesselenyi Miklós- str. Dózsa Győrgy ; str. Vasvari Pál - str. Józsa Béla; str. Csaky
István- str. Moricz Zsigmond ; calea Horthy Miklós- calea Horea; str. Tisza Istvánstr. Crişan; str. Bánffy- str. Cloşca; str. Honved- str. Budai Nagy Antal ; str. Apponyistr. Tancsics Mihály. De asemenea, s-a ordonat constituirea unei comisii care să
verifice toate denumirile de pieţe şi străzi şi să facă propuneri pentru „preschimbarea
denumirilor de caractere fasciste şi reacţionare”. Proprietarii fiecărei case sau în lipsa
acestora curatorii de case sau chiriaşii erau obligaţi să elimine de pe imobile tăbliţele
care purtau numele vechi ale acestor străzi şi să le înlocuiască cu noile denumiri. Până
când serviciul tehnic al primăriei municipiului urma să execute noile tăbliţe cei care
locuiau în imobilele respective erau obligaţi să amplaseze pe case table de carton sau
tinichea pe care să fie însemnat noul nume al străzii1.
În reconstrucţia oraşului şi Primăria, sub conducerea lui Tudor Bugnariu şi
Gheorghe Chichiudean, a avut un rol important prin coordonarea lucrărilor şi prin
decrete, de foarte multe ori autoritare, dar utile în acele momente.
Infrastructura oraşului a fost grav afectată de distrugerile germane şi de jafuri,
iar reabilitarea acestuia reprezenta o prioritate atât pentru ocupanţi sovietici, cât şi
pentru autorităţile publice locale. O problemă de bază o reprezenta şi recuperarea
acelor sume care s-au cheltuit, într-un mod dealtfel oficial şi legal, cu care armatele,
mai ales cea sovietică erau datoare administraţiei publice civile locale. Astfel se emite
o decizie în 2 august 1945, în care se precizează:
„ având în vedere că Municipiului nici până acum nu s-au restituit sumele
cheltuite în legătură cu aprovizionarea armatelor sovietice şi române”... se decide
delegarea unei comisii speciale, din care să facă parte:
1. Vasile Fărcaşiu, şeful Serviciului de Contabilitate în calitate de preşedinte
al Comisiei
2. Pavel Hărăclean, inspector financiar
3. Martin Csortan, şef de birou
Comisia urma să întocmească un raport referitor la problemele mai sus
menţionate. Raportul trebuia să fie întocmit în aşa fel încât să poatő fi înaintat
Ministerului pentru Aplicarea Armistiţiului, „ cerând restituirea sumelor din
chestiune [...] menţionând că „toate actele justificative vor fi traduse în limba
română”2.
1

Marcela Sălăgean, Administraţia sovietică în Nordul Transilvaniei, Cluj-Napoca, Fundaţia
Culturală Română, 2002, p. 50-52.
2
Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale (infra: SJANCJ), Fond 1, Primăria
Municipiului Cluj-Napoca, 1/5. Direcţia Tehnică, Doc 1/1945, Deciziile date de Primărie în luna
august 1945, Dep. 29, Decizia 2 august 1945, nr. 16897, f. 1.
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Faptul că deşi nu se îndrăznea in mod direct provocarea ruşilor, nu înseamnă că
exista încredere în soldaţii sovietici. Acest lucru este ilustrat şi printr-o notă care indică
faptul că cetăţenii sovietici au fost urmăriţi şi s-au informat despre comportamentul lor
organele autohtone3, solicitare ce se va regăsi în documente şi mai târziu4.
În privinţa îmbunătăţirii infrastructurii, se purtau negocieri cu Societatea SonaMetan pentru introducerea gazului metan în oraş5 în scopul încălzirii publice, dar acest
lucru se va concretiza mult mai târziu, în deceniile regimului comunist, până atunci
principalul mod de încălzire a populaţiei rămânând aprovizionarea cu lemne de foc.
Pentru ca orice reconstrucţie, dar şi buna funcţionare a infrastructurii să fie
garantată, era nevoie de o aprovizionare bună, proces care şi-a avut şi el neajunsurile
şi problemele lui. Conform unui raport, pentru străzile municipiului era nevoie anual
de o cantitate de 600 mc de lemne de foc, numai în scopul întreţinerii acestora6.
Totodată, în luna septembrie 1945 se comandă 40 de bucăţi de tuburi de beton cu
diametrul de 600 centimetrii, având o lungime totală de 1 000 metri şi 40 de bucăţi de
tuburi de beton care aveau diametru de 1 000 cm, în lungime de 750 m, cu 7 inele de
fier pentru reţeaua de apă-canal7. Există şi referinţe, deşi puţine, cu privire la mersul
lucrărilor de reconstrucţie de drumuri şi de poduri, deşi de obicei într-un cu totul alt
context. De exemplu, despre reconstrucţia podului de beton armat din strada Traian se
vorbeşte în legătură cu numirea inginerului Herta Dumitru pentru conducerea
lucrărilor legate de acesta8. În august 1945 se refac şi se aşează la loc tablele
indicatoare de circulaţie9.
Mult mai multe date se găsesc referitor la întreţinerea infrastructurii deja
existente, precum şi la sumele cheltuite în acest scop. Astfel s-a aprobat în 1945
executarea, pe cale de regie directă, a lucrărilor de întreţinere a străzilor şi pieţelor,
precum şi cel al drumurilor comunale, într-o valoare totală de 9 980 000 lei10. Tot în
luna august se aprobă pentru organizarea şi întreţinerea cimitirelor următoarele sume:
cheltuieli cu personalul 8 500 000 lei, material în valoare de 5 576 600 lei, deci o
sumă totală de 14 076 600 lei, conform bugetului prevăzut11. Tot în aceeaşi zi, 17
august 1945, s-a aprobat pentru curăţirea coşurilor următorul buget: cheltuieli cu
personal 15 340 000 lei, material în valoare de 16 220 000 lei, deci o sumă totală de
3
SJANCJ, Fond 1, Registru de intrare şi ieşire începând din 14 mai 1945, dos. nr. I/411. 1945,
doc. nr. 481. 5/VI.
4
SJANCJ, Ibidem, 499. 7/VI. F 9, şi 507. 8/VI. F 10.
5
SJANCJ, Fondul Primăria, Direcţia Tehnică, , doc. nr. 21680/1945. f. 29.
6
SJANCJ, Fondul Primăria, Deciziile date de primărie în luna septembrie 1945. dos. 2, doc.
nr. 18516/1945, f. 115.
7
SJANCJ, Fondul Primăria, dos. 2, doc. nr. 24612/1945, f. 128.
8
SJANCJ, Fondul Primăria, Registrul deciziilor primarului pe luna ianuarie 1947, dos. 1/1947,
doc. nr. 39. 172/1946, f. 66.
9
SJANCJ, Fondul Primăria, Registru I/402, 1944-1945, doc. nr. 22521/1945. f. 107.
10
SJANCJ, Direcţia Tehnică, dos. 1/1945, doc. nr. 19313/1945, f. 35.
11
SJANCJ, Ibidem, doc. nr. 9264/945, f. 83.
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31 560 000 lei12. Pentru funcţionarea Abatorului s-a alocat următoarea sumă:
cheltuieli cu personalul 25 500 000 lei, material în valoare de 30 775 000 lei, total
56 275 000 lei13. Într-o altă decizie se aprobă executarea pe cale de regie directă a
lucrărilor de întreţinere a parcurilor şi grădinilor publice într-o valoare totală de 5
milioane de lei, materialele necesare pentru acest lucru fiind obţinute prin licitaţie
publică14.
În alte cazuri se proceda la colaborarea cu instituţii independente de Primărie:
astfel, când din motive sanitare, Institutul de Anatomie cere ajutorul administraţiei
publice locale, deoarece nu dispunea de un crematoriu propriu, va primi de la Primărie
o groapă comună din Cimitirul Central Public gratuit pentru aceste scopuri15.
Primăria a contractat împrumuturi, pentru propria instituţie, cât şi pentru
instituţii şi regii aflate în subordinea ei, atât de la instituţii de stat, cât şi de la bănci
private, şi totodată îşi continua plata unor datorii mai vechi, contractate de dinainte de
război. Astfel, în 31 decembrie 1946 se plăteşte ultima rată scadentă a unei sume
împrumutate încă în 1937, contractată de către Primărie şi Uzina de Apă de la Casa
Naţională de Economii şi Cecuri Poştale Bucureşti un împrumut de 40 000 000 lei16.
În 1945, 20 iulie, Primăria se împrumută de la Instituţiile Bancare ( fiind vorba,
probabil, de mai multe institute bancare ) din oraş pentru scopuri diferite17. În luna
mai Uzina Electrică contractează un împrumut de 500 000 000 lei de la Banca
Românească din Cluj pe termen de un an şi jumătate pentru achitarea salariului
personalului, garantând cu veniturile Uzinei şi cu gajul de mărfuri din magazia
uzinei18.
Un rol important l-a jucat administrarea activităţilor resurselor umane, cu privire
îndeosebi la salarizarea acestora. Apar însă şi ceva urme a acelor practici, pe care în
ziua de azi le numim a fi traininguri, cursuri de perfecţionare, chiar dacă acestea au
avut mai mult un caracter propagandistic: în 12 septembrie 1945 conferenţiarul Anton
Alexi a ţinut un curs angajaţilor Primăriei, cu tema „Importanţa voinţei şi a talentului
în domeniul producţiei „, pentru care a fost plătit cu suma de 20 000 lei19. După o
vreme, salarizarea angajaţilor a intrat în normal, Primăria putând plăti la zi
îndemnizaţiile, precum şi diferitele ajutoare şi pensii. Un asemenea caz este cel al lui
12

SJANCJ, Ibidem, doc. nr. 20821/945. f. 84.
SJANCJ, Ibidem, doc. nr. 23861/945. f. 85.
14
SJANCJ, Ibidem, doc. nr. 20586/1945. f. 23.
15
SJANCJ, Fondul Primăria, Registrul deciziilor primarului din luna martie 1947, doc. nr.
7658/1947, f. 24.
16
SJANCJ, Fondul Primăria, Registrul Deciziilor primarului din luna februarie 1947, dos. 2,
doc. nr. 4330/1947, f. 47.
17
SJANCJ, Fondul Primăria, Registru de intrări-ieşiri IV/1945, doc. 15675/1945.
18
SJANCJ, Fondul Primăria, Registrul deciziilor primarului din luna mai 1947, doc. nr.
14167/1947. f. 5.
19
SJANCJ, Fondul Primăria, Deciziile date de Primărie în luna Septembrie 1945, F 1, dos. 2,
doc. nr. 24577/1945, f. 52.
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Vigh Ioan, măturător de stradă, care beneficia de un ajutor de bătrâneţe încă din 1933,
dar care în urma evenimentelor politice trebuia să depună cerere pentru reintrarea în
drepturi, deoarece în perioada 1940-1944 această îndemnizaţie i-a fost achitată de
statul maghiar, iar în perioada 1 ianuarie 1945-30 aprilie 1945 de către Sindicatul
Pensionarilor din Cluj şi Administraţia Financiară Cluj20. O altă decizie cu caracter
social se referă asupra unei categorii de muncitori, la cantonieri din Cadrul Serviciului
Tehnic. „Având în vedere că cantonierii depun o muncă grea lucrând în anul întreg
pe şosele şi străzi pe cer liber”s-a decis ca să primească încălţăminte şi îmbrăcăminte
în valoare totală de 455 000 lei21. În anii consolidării relative s-au făcut chiar noi
angajări, de exemplu, la grădina de zarzavaturi ai Primăriei au fost angajaţi 30, iar la
întreţinerea parcurilor 20 de muncitori22. Alte referiri se fac privind acordarea unor
ajutoare masive pentru cei săraci şi nevoiaşi, de exemplu în 1 noiembrie 1945 se
împart ajutoare pentru cei lipsiţi de mijloace materiale23. Din păcate însă, informaţiile
referitoare la concedieri, mai ales în anul 1945, sunt cu mult mai multe decât cele
referitoare la angajări. Astfel în 15 decembrie 1945 Fabrica de Bere Ursus solicită
concedieri, şi se şi aprobă concedierea a 10 muncitori24. În 8 ianuarie, fabrica Dermata
solicită voie pentru a concedia 7 angajaţi25, după ce cu urmă de o săptămână a fost
nevoită să-şi suspende activitatea pe termen nelimitat, din motive logistice şi de
aprovizionare26.
Consiliile de Administraţie ale regiilor autonome aflate în subordinea
administraţiei publice locale nu reprezintă o invenţie recentă. Şi în 1945, funcţionau
aceste regii autonome. În următoarele rânduri redăm structura Consiliului de
Administraţie al regiei comerciale Uzinele de Apă şi Canalizare care era structurat în
felul următor:
Sunt numiţi în Consiliu şapte membri, conform legii Consiliilor de
Administraţie, după cum urmează:
1. primarul sau ajutorul de primar (în terminologia de azi: viceprimar) delegat
în calitate de preşedinte
2. directorul regiei în cauză
3. secretarul comunei, oraşului sau al municipiului, inginerul şef al unităţii
administrative sau un director, al unei alte regii din unitatea administrativă
teritorială respectivă.
20

SJANCJ, Fondul Primăria, Direcţia Tehnică, dos. 1/1945, Deciziile date de primărie în luna
august, doc. nr. 14624/1945, f. 6.
21
SJANCJ, Fondul Primăria, Ibidem, doc. nr. 18351/1945, f. 11.
22
SJANCJ, Fondul Primăria, Registrul deciziilor primarului din luna aprilie 1947, doc. nr.
7904/1947, f. 6.
23
SJANCJ, Fondul Primăria, I/407, nr. 4/1945, doc. nr. 30288/1945, f. 30.
24
SJANCJ, Fondul Primăria, I/410. Registrul de intrare şi ieşire începând de 14 mai 1945, doc.
nr. 221/1946, f. 221.
25
SJANCJ, Fondul Primăria, I/410, Ibidem, 2145/1946, f. 246.
26
SJANCJ, Fondul Primăria, I/410, Ibidem, 2090/1946, f. 234.
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4. un inginer de specialitate
5. un jurist sau economist.
6-7 doi salariaţi ai Regiei în cauză, delegaţi de sindicat.
Aşadar, Consiliul de Administraţie al Uzinelor de Apă şi Canalizare a arătat
astfel în 1945:
1 Gheorghe Chichiudean (primar/preşedinte), Teodor Suceava director, Ioan
Stoica secretar general, Balázs Ernő inginer, Jordaky Lajós jr. economist, Meggyesy
Francisc şi Rusu Vasile, salariaţi27.
Una din activităţile cele mai importante ale Primăriei era acordarea unor
subvenţii şi ajutoare persoanelor fizice, bisericilor şi diferitor instituţii, private sau de
stat, în acele cazuri în care acestea erau îndreptăţite la aşa ceva. La începuturi, era mai
greu, situaţia precară economică de circumstanţe grave, însă în 1946, şi mai cu seamă
în 1947 se remediază această situaţie şi se împart fonduri şi pentru alte situaţii decât
cele de urgenţă imediată sau de supravieţuire, cum ar fi fost împărţirea de ajutoare
pentru cei săraci lipsiţi de mijloace materiale în toamna lui 194528. Astfel în mai 1947
pictorul Deák Ferdinand a solicitat şi primit un ajutor cultural de un milion de lei,
pentru o mai bună desfăşurare a activităţii sale29. Anumite activităţi există şi în 1945,
de exemplu sprijinirea concursului de înot organizat în 1945, însă nu se menţionează
cu ce sumă, fiind vorba foarte probabil de un ajutor logistic30. Un alt eveniment
sportiv de lungă durată avea loc pe parcursul a celor trei luni de iarnă din 1945-1946,
în Parcul Central al oraşului, organizat de Organizaţia Sportului Popular, între
evenimente fiind vorba probabil de întreceri de sporturi de iarnă31.
Între instituţiile care au primit ajutoare importante se aflau şi bisericile din oraş.
Din păcate, în această fază a cercetărilor mele n-am reuşit să consult vreun proiect de
buget în care să văd proporţia sumelor împărţite şi criteriile pe care s-au făcut
evaluările unor cereri, dar este foarte probabil că multe dintre aplicaţiile bisericilor să
fi fost judecate în termen de câteva zile şi în limita posibilităţilor să-i fi fost acordate
ajutoarele necesare. Şi este drept, în multe cazuri se observă un anumit nivel de
bunăvoinţă din partea administraţiei publice, în cazuri în care n-ar fi fost obligaţi să
achite anumite sume, cel puţin nu pe loc. Un asemenea caz este în tomna 1945, mai
exact în 3 octombrie, cűnd Primăria achită Şcolii Primare Unitariene costul energiei
electrice, consumatő de către soldaţii sovietici încărturaţi în clădire32. Cu numai o zi în
urmă i se recunoaşte dreptul Protopopiatului Ortodox la încasarea unei sume în
valoare de 8 000 000 lei de la un proprietar de casă, în condiţiile cele mai favorabile
27

SJANCJ, Fondul Primăria, Direcţia Tehnică, doc. nr. 20125/1945, f. 39.
SJANCJ, Fondul Primăria, I/406, Registru 3/1945, f. 30.
29
SJANCJ, Fondul Primăria, Registrul deciziilor primarului din luna mai 1947, cod. nr.
15743/1947, f. 62.
30
SJANCJ, Fondul Primăria, Registru de intrare I/405, f. 60.
31
SJANCJ, Fondul Primăria, Primăria, Registru 3/1945, I/406, 27366/1946, f. 238.
32
SJANCJ, Fondul Primăria, Ibidem, doc. nr. 26920/1945, f. 193.
28

Administraţia publică locală din oraşul Cluj

7

…

389

posibile privind impozitarea acţiunii33. La fel numai cu câteva zile mai târziu şi
Consiliul Diocezan romano-catolic primeşte scutire de taxă pentru transportul de
lemne de foc care îi serveau propriilor nevoi34. Iar în 16 octombrie, Episcopia
Unitariană va primi ajutor pentru refacerea „edificiului şcolii”35, fiind vorba, foarte
probabil, cum atestă şi documentele din arhivele bisericii unitariene, de edificiul
Colegiului Unitarian. Acelaşi instituţie – Colegiul Unitarian – mai primeşte un ajutor
din partea Primăriei în câteva săptămâni, în 5 noiembrie 1945, sub formă de sticlă
pentru geamuri36. O altă cerere din partea bisericii reformate se înregistrează în 26 mai
1945, având ca semnatar Parohia Reformată din Someşeni în care aceasta solicită
suportarea parţială a cheltuielilor şcolilor primare37. Trebuie însă să mai menţionăm,
tot aici, că nu în toate chestiunile era o colaborare idilică între instituţia primăriei şi
cultele bisericeşti, în aceste cazuri însă fiind vorba mai mult de condiţii de
circumstanţă decât de lipsa bunăvoinţei. Asemenea situaţii au apărut când în cazuri
urgente, din lipsă de spaţiu necesar, primăria a alocat pentru diferite scopuri, cu forţa,
anumite imobile ale bisericilor, cel puţin pentru o perioadă scurtă, în ciuda tuturor
protestelor feţelor bisericeşti38.
Dealtfel, asemenea ajutoare pentru reconstrucţie s-au acordat şi instituţiilor de
învăţământ de stat. Astfel, în 28 decembrie 1945 se acordă materiale de construcţii (o
ladă de table de sticlă) Şcolii de Ucenici Industriali, şcoală de stat cu predare în limba
maghiară39.
O altă instituţie de stat despre a cărei subvenţionare s-au găsit documente este
Teatrul Naţional din Cluj (instituţie care în 10 noiembrie 1945 a predat clădirea
teatrului Davila Teatrului Maghiar de Stat40) şi care a primit o subvenţie în valoare de
6 000 000 lei pentru aprovizionarea sa cu becuri41. Dar de ajutoarele Primăriei puteau
să beneficieze şi alte instituţii, private, de exemplu redacţiile unor ziare. Astfel a
primit redacţia ziarului „România Liberă” 7 000 kg de lemne de foc pentru încălzirea
redacţiei în 10 noiembrie 194542.
Foarte multe solicitări au venit şi din partea unor întreprinderi mici private sau
chiar persoane fizice, fie pentru ajutor în scopul reconstrucţiei proprietăţii private, fie
pentru achitarea unor sume de care acestea aveau nevoie. Asemenea exemple sunt
cele ale lui Regina Oltean şi dr. Vasile Pop, cerere înregistrată în 21 august 1945, prin
33

SJANCJ, Fondul Primăria, Ibidem doc. nr. 26447/1945, f. 210.
SJANCJ, Fondul Primăria, Ibidem doc. nr. 27986/1945, f. 300.
35
SJANCJ. Fondul Primăria, Ibidem, doc. nr. 28738/1945, f. 373.
36
SJANCJ, Fondul Primăria, Ibidem, doc. nr. 30750/1945, f. 120.
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care aceştia solicită ajutor pentru reconstrucţia casei lor afectată de bombardament43
sau cel al lui Török Lilla Lidia înregistrat în 5. IV. 1945 prin care aceasta cere ajutor
pentru refacerea prăvăliei şi un brevet pentru lăptărie, primind aviz favorabil44. Un al
treilea asemenea caz este cel al văduvei lui Lakatos Mártin, care în 13 octombrie cere
delegaţie pentru constatarea pagubelor de război45.
În cazul prăvăliilor şi a altor unităţi de comerţ nu era de ajuns, în anumite cazuri,
numai aprobarea Camerei de Comerţ, ci se solicita şi cea a Primăriei, mai ales dacă
desfăşurarea activităţii implica şi nişte chestiuni de infrastructură. Primăria putea
dispune revocarea unor autorizaţii, cum s-a făcut de exemplu şi în cazul lui Vasile
Abrudan, care a primit autorizaţie asupra prăvăliei de pe str. Regina Maria nr 16,
deoarece din 14 mai nu şi-a mai exercitat drepturile deloc46. Sunt menţionate şi alte
acţiuni în legătură cu micul comerţ. Astfel se menţionează că Lazar Hermann şi
Venczel Márton primesc detaşare la prăvălie47, iar lui Wertheimer Bela i se atribuie
prăvălia lui veche48, în 18 august. În alte cazuri era nevoie de autorizaţii numai,
exemplu fiind în acest sens cel al lui Efraim Bernath care în 16. V. 1945 îşi cerea
autorizaţie pentru comerţ cu produse coloniale şi comerţ mixt, fiind vorba de un
cetăţean domiciliat în Huedin49. În alte cazuri se pare că angajaţii primăriei au trebuit
să procedeze la executarea unor prevederi legale, cum ar fi fost aplicarea unor
prevederi din legea CASBI. Astfel, o înregistrare din noiembrie 1945 ne vorbeşte
despre confiscarea unei prăvălii, al cărui proprietar se afla la Budapesta. După toate
aparenţele este vorba de o prăvălie dintr-un lanţ care îşi avea proprietarul de drept la
Budapesta, dar înregistrarea nu ne oferă mai multe detalii50.
Se găsesc în aceste documente şi foarte multe informaţii valoroase referitoare la
nevoile oraşului, la aprovizionarea, atât a structurii de administraţie şi a populaţiei
generale cât şi la cel al anumitor întreprinderi private, care, în aceste situaţii
excepţionale de după război erau sprijinite, dar şi controlate de autorităţile publice.
Mai ales aprovizionarea cu materiale pentru încălzire era, se pare o problemă destul de
mare, mai ales în iernile 1944-1945 şi 1945-1946, din cauza frigului prea mare. Ca un
fapt divers, am dori aici ca să amintim de faptul că Circul Municipal al oraşului nu şia ţinut spectacolul anunţat la data de 11 ianuarie 1947 din cauza gerului51. Şi, deşi
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aprovizionarea cu materiale pentru încălzire se făcea pe căi „tradiţionale”, funcţionale
de o bună bucată de vreme, situaţiile tulburi au adus la perturbarea acestui proces,
creând nişte probleme care nu erau imposibile, dar pentru a căror rezolvare trebuia
depus un anumit efort. O asemenea problemă, care nu ar fi trebuit să apară în mod
normal, dar în urma distrugerilor era inevitabilă, era ca a Fabricii de Gaz, avariată, dar
care totuşi era nevoită să lucreze pentru satisfacerea comenzilor şi nevoilor venite din
toate direcţiile. Astfel, în ciuda tuturor greutăţilor cauzate de distrugeri, Fabrica de
Gaz a oraşului a fost obligată în decursul lunilor octombrie-decembrie 1944 ca să
predea 379 440 kg de cărbune către o societate nespecificată, încasând în schimb
79 550,75 pengő, iar în 2 februarie 1945 a fost obligată iarăşi să dea Dermatei 50 000
kg de cărbune, în acest caz nefiind specificată suma de schimb52. Într-o notă se găseşte
informaţia că pentru străzile municipiului, la data respectivă, era nevoie anual de o
cantitate de 600 mc de lemne de foc53, nefiind specificată însă destinaţia acestora. Iar
într-un alt însemn se arată că întregul oraş Cluj are nevoie de circa 12 000 vagoane de
lemne de foc pentru iarnă, notă prin care se mai specifică că localităţile din jur au
refuzat furnizarea acestei cantităţi54. Evident, în cazul în care era vorba de nişte
articole de o valoare mai mică, producători de la sate însemnau nişte furnizori fideli şi
de încredere. De exemplu, în toată această perioadă, măturile cu care se aprovizionau
cantonierii instituţiei erau procurate din comuna Căpuşu Mare55. Date legate de
această problemă se mai găsesc şi în anii imediat următori. De exemplu, printr-o
decizie a primarului din ianuarie 1947, pentru satisfacerea nevoii mari a populaţiei
pentru lemne de foc se exploatează masiv pădurile din Feleac şi din Lomb56. Se poate
spune, în general, că aprovizionarea cu lemnele de foc era greoaie şi mai ales entităţile
economice industriale s-au recurs la alţi combustibili, mai ales cărbune, cum era şi
cazul fabricii de cărămidă şi de ţiglă, care se aproviziona cu cărbune de la minele din
Şorecani57.
În oraş funcţiona şi o reţea de transport în comun, evident, nefiind una foarte
dezvoltată în acel moment, ceea ce se vede clar şi din numărul angajaţilor: în 1947
toată regia avea angajaţi în totali 2 controlori de bilete şi trei funcţionari pentru
controlul circulaţiei58. Numele societăţii responsabile cu transportul era Rapid, şi tot
dintr-o notă din 1947 ne dăm seama şi ce tarife se practicau în acest an. Conform
52
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acestei note, preţul biletelor de transport s-a majorat începând de 1 ianuarie 1947,
având următoarele noi valori: o călătorie pe linia scurtă ( însemnând capătul oraşului
până în centru) costând între orele 6–8 dimineaţa 600 lei, iar în tot restul zilei 1 000
lei, iar pe linia lungă a costat între orele 6-8 dimineaţa 100 lei, iar după ora 8, 1 500
lei. Nu erau scutiţi de la taxă nici angajaţii primăriei, însă în cazul lor a existat o
reducere de 50%59.
Reforma agrară şi problemele ivite pe parcursul punerii în aplicare a acesteia
s-au ivit şi în cazul oraşului. Deşi în cadrul oraşului în sine se practica între persoanele
care se ocupau de cultivarea pământului, grădinăritul şi tehnicile acestuia aplicate şi
pe terenuri de extensie mai mare, municipalitatea a beneficiat de nişte terenuri extinse
în hotarele oraşului, Poliţia Agrară a primăriei având de multe ori de lucru, fie legat de
încălcări privind aplicarea reformei agrare, fie pur şi simplu din alte câteva motive
diferite, iar în următoarele, voi prezenta câteva exemple în acest sens.
În 24 septembrie 1945 Oficiul Poliţiei de Câmp întocmeşte un proces verbal,
deoarece persoane neautorizate, care însă fac referire la reforma agrară, utilizează în
scopuri personale pământul absenteistului Şerban Ioan60. Într-un alt caz se întocmeşte
procesul verbal din cauza că excursioniştii uzinelor Dermata au provocat pagube cu
ocazia unui sfârşit de săptămână pe terenul lui Bodea Pavel61.
Nu toate documentele vorbesc de pagube, ci unele şi despre donaţii. Astfel, în
20 octombrie Batalionul 21. V. Primeşte 10 hectare de la oraş, în scopul cultivării
unor zarzavaturi62. Şi deoarece într-o anumită măsură şi instituţia primăriei era
implicată în tot procesul de reformă agrară, deşi nu era singura instituţie răspunzătoare
pentru acest lucru, se găsesc şi nişte note privind anumite evenimente legate de
procesul de organizare, este drept, evenimentele acestora nu sunt dezvoltate în aceste
câteva rânduri, dar care pot fi de folos când se întocmeşte un studiu referitor la
evenimentele desfăşurării reformei agrare. Astfel ne vorbeşte o notă despre şedinţa
comitetului de reformă agrară în plasa Cluj în 13 VI. 194563. O altă notă spune despre
încălcarea dispoziţiilor legale în procesul de aplicare a reformei agrare64, în 18. XII.
1945, nefiind însă dezvoltate motivele acesteia.
Între alte probleme asemănătoare se numără şi ceea ce s-ar numi în terminologia
de azi lupta împotriva speculei şi a pieţei negre. În presa vremii se scriau masiv
articole împotriva „speculanţilor” îndemnând la lupta împotriva acestor persoane şi
acestui fenomen prin toate mijloacele posibile, îndemnând populaţia la denunţuri. Este
cert că în condiţiile precare care există în perioadă de după război, precum şi în orice
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alt caz general de criză, care aduce cu ea lipsa unor alimente şi materiale necesare
pentru viaţa de zi cu zi, precum şi inflaţie, comerţul la negru se înfloreşte, iar
severitatea controalelor şi nu fac să dispară această practică, oricât s-ar încerca acest
lucru. Şi deoarece şi Primăria în aceste vremuri a avut, în majoritatea cazurilor în mod
direct, forţă de constrângere şi de control al fenomenelor sociale din oraş, ba chiar a
vrut în condiţiile date, puterea de a adopta decizii în multe cazuri, în care considera că
aceste măsuri sunt necesare. Este drept că în majoritatea cazurilor aceste măsuri s-au
dovedit a fi ineficiente, cum se va vedea şi din exemplul următor.
Mari probleme au existat mai ales în legătură cu aprovizionarea populaţiei cu
carne, deoarece dintre toate alimentele carnea era cea mai scumpă şi totodată necesară.
Comerţul ilegal de carne nu este un fenomen post-război socotind fiind o afacere
rentabilă; fenomenul a apărut încă din vremea administraţiei maghiare şi s-a manifestat
în continuare şi în deceniile comunismului. În 26 VI 1945, Primăria, printr-un ordin al
primarului, interzicea tăierea clandestină de vite65. Însă acţiunea nu şi-a produs efectul
scontat. Astfel, într-o notă oficială, funcţionarii primăriei sunt nevoiţi să menţioneze că
„în municipiul Cluj se face un intens comerţ cu cărnurile tăiate în mod clandestin
pentru a căror descoperire personalul Abatorului Municipal trebuie să facă eforturi
enorme... în multe cazuri contravenienţii sunt urmăriţi noaptea...”66
Un alt domeniu similar de producere şi comercializare ilegală de mărfuri
alimentare era legat de băuturile spirtoase, fenomen care există şi în ziua de azi. S-a
dus o luptă şi împotriva acestui fenomen, după cum ilustrează o notă în care se spune
că s-au descoperit într-o casă vase pentru fiert rachiu67.
Am încercat pe parcursul acestui studiu urmărirea relaţiilor existente între
instituţia primăriei şi unităţile economice din sectorul privat. După cum am observat,
dintre toate legăturile cele mai dese – nu neapărat şi cele mai importante – le-au avut
cu unităţile din industria hotelieră, urmărind cu atenţie evenimentele majore legate de
acest sector. De exemplu se găseşte a fi important de menţionat retrocedarea hotelului
New York proprietarului de drept, văduvei lui Kornis Pál, doamnă care s-a întors din
lagăr şi al cărui soţ a şi decedat în lagărul de la Auschwitz68, retrocedarea făcându-se
prin oficialităţi formale. Într-un alt document se vorbeşte despre restaurantul de pe
calea Traian/Árpád nr. 73, care s-a avariat într-o aşa de mare măsură (cu ocazia
bombardamentelor din 2 iunie 1944 – n. a.) încât n-a mai putut funcţiona, iar ca să-l
ajute, Primăria de la 19 septembrie 1945 i-a aprobat scăderea sumei de impozit pe
băuturile spirtoase69.
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Nu toate cerinţele ale unor instituţii puteau fi însă satisfăcute. Un asemenea
exemplu era cel al revendicării hotelului Siesta, care cerea plata de către primărie a
sumei de 33 150 lei în 11 august 1945 pentru incartiruirea membrilor armatei
maghiare, iar cererea se respinge, cu motivaţia că acest subiect priveşte instituţiile
statului maghiar70.
După cum se vede primăria a fost, şi a rămas şi până azi, principala instituţie a
administraţiei publice locale. Iar, pentru a înţelege evoluţiile ce au avut loc în viaţa
socială a oraşului în acei ani de tranziţie, cunoaşterea activităţii acestei instituţii este
necesară.
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