
1. Considera ii generaleț

Administra ia  nu reu e te să devină nici  în perioada interbelică „a doua magistratură”ț ș ș  

(Vasile Lascăr),  preocuparea puterii  fiind mai  degrabă aceea de a controla  administra iileț  

locale prin prefec i i chemate apoi să-i  asigure guvernului succesul în alegeri.  ț ș Obiectivul 

principal urmărit de guvernele României interbelice, acela de a câ tiga i păstra puterea politică, puteaș ș  

fi  lesne  atins  cu  ajutorul  unei  administra ii  locale  politizate,  obediente  i  controlabile.  Acesteț ș  

deziderate erau de resortul ministrului de interne i a executan ilor săi fideli din teritoriu, prefec ii. Nuș ț ț  

întâmplător, primii-mini tri preluau adesea i portofoliul internelor, a a cum a fost i cazul lui Ion I.ș ș ș ș  

C. Brătianu, Barbu tirbey, Alexandru Vaida Voevod sau Gheorghe TătărescuȘ 1.

Întrega  perioadă  interbelică  a  baleiat  între  încercarea  de  consacrare  a  unui  prefect  cu 

atribu ii  tari  i  instalarea  unui  reprezentant  al  guvernului  cu  un  rol  aproape  formal,ț ș  

corespunzător  celor  două  viziuni  opuse  ale  Partidului  Na ional  ărănesc  i  Partiduluiț Ț ș  

Na ional Liberal. Sus inători ai autonomiei locale, na ional- ărăni tii ț ț ț ț ș  nu puteau accepta ca o 

singură persoană să fie „nervul” întregii administra ii locale i jude ene.ț ș ț  Dobândind tot mai 

mare putere, unii prefec i vor reu i totu i să se autonomizeze. Al ii, din contră, devin aproapeț ș ș ț  

slugarnici, considerându-se profund îndatora i celor ce i-au numit, neț ratând nici o ocazie de a 

putea  face  propagandă  politică  proguvernamentală  sau  de  a  se  implica  direct  în  alegeri. 

Ministrul de interne asigura, la rândul său, în numele guvernului, un control nemijlocit iș  

continuu asupra prefec ilor de jude e, a a încât să fie asigurate în special măsurile de poli ieț ț ș ț  

politică sau cenzură a presei, atunci când le considera necesare. Dizolvarea aproape ciclică a 

consiliilor locale i înlocuirea lor cu comisii interimare a afectat grav dreptul i posibilitateaș ș  

comunită ilor  locale  de  a  se  autoadministra  i  a  introdus  o  costisitoare  instabilitate  aț ș  

deliberativului jude ean.ț

Până  la  unificarea  administrativă  (1  ianuarie  1926),  institu ia  centrală  a  administra ieiț ț  

jude ului  Cluj  a  fost  subprefectura,  entitate  păstrată  din  sistemul  administrativ  maghiar,ț  

subprefectul fiind cel mai important func ionar administrativ din jude .ț ț  Prim-pretorii  erau 

însărcina i cu administrarea generală a plă ilor, fiind înzestra i cu competen e lărgite inclusivț ș ț ț  

cu aplicarea de sanc iuni asupra primarilor. Primarii comunelor rurale sau urbane erau ale iț ș  

din rândul consilierilor locali iar primarii municipiilor numi i de ministrul de interne.ț

1 Constantin Gheorghe, Miliana Șerbu, Miniștri de interne 1862-2007, București, Edit. Ministerului 
Internelor și Reformei Administrative, 2007, p. 159, 218, 226, 254.
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2. Func ionariiț

Prefectul avea competen a numirii func ionarilor din subordine. Cererile pentru ocupareaț ț  

unor func ii din prefectură erau întemeiate pe diverse argumente sau chiar men iuni de ordinț ț  

personal.  Candida i arătau că ei sau familiile lor se află într-o stare materială precară, căț  

trebuie să se sus ină la studii sau să- i asigure minimul de hrană. În 7 iunie 1922, Livia Ciucăț ș  

depunea o cerere prin care solicita subprefectului să o numească în func ia de diurnistă laț  

subprefectură, motivând că: va absolvi curând liceul, este fiica unui func ionar al prefecturii,ț  

vrea să- i sprijine financiar familia, este româncă i cunoa te limba „în scris corect”. Notarulș ș ș  

ora ului Cluj cerea prefectului în 1924 să-l propună pentru func ia de prim-notar jude eanș ț ț  

pentru  că  merită  postul,  deoarece  în  1919  a  fost  printre  primii  care,  „cunoscând  glasul 

vremii”, a venit la Cluj în fruntea a 73 de tineri,  pe care i-a „adus pentru întărirea gărzii 

na ionale române amenin ată din toate laturile de hoardele secuie ti” i a stat în permanen ăț ț ș ș ț  

în „serviciul de propagandă al Consiliului Na ional Român” din Clujț 2. 

Erau  luate  în  considerare  i  recomandările.  Un  student  în  drept  în  anul  IV îi  cereaș  

subprefectului  să  fie  angajat  ca  pretor.  Dosarul  de  candidatură  con inea  i  un  „certificatț ș  

oficios”, prin care subprefectul certifică că studentul a mai lucrat ca diurnist la subprefectura 

jude ului,  „cu  cea  mai  mare  con tiinciozitate  i  punctuozitate  având  o  putere  moralăț ș ș  

excep ionabilă”ț 3.

Rela iile personale cu deciden ii prefecturii puteau fi i ele importante. În 17 noiembrieț ț ș  

1922, subprefectul îl roagă pe prefect să intervină „la locul în drept” pentru ca în postul de 

vicecancelistă ce se va elibera să fie numită diurnista Mărioara Olariu, aceasta „fiind una 

dintre cele mai bune elemente”4.

2 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 149/1924, nepaginat.

3 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 150/1924, nepaginat

4 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 136/1924, nepaginat.



Subprefectul  avea  dreptul  să  numească  diurni ti  la  preturile  din  plă i.  Paul  tefan,ș ș Ș  

jurnalist la cotidianul „Înfră irea” din Cluj, îi scria subprefectului următoarele: „Coane Simu,ț  

Vă trimit cu această scrisoare pe un biet fost func ionar nenorocit - care în urma desfiin ăriiț ț  

resortului de agricultură a rămas literalmente cer etor - are 6 clase de liceu i a fost sub ef deș ș ș  

birou un func ionar admirabil - aceasta se poate vedea din alăturatele certificate. Vă rog cuț  

foarte multă insisten ă face i-i rost de un post de scriitor sau orice prin jude , vă va rămâneaț ț ț  

recunoscător pe toată via a. O să vă facă impresie rea când o să-l vede i - e muritor de foameț ț  

- dar dacă îl numi i, îi dau eu ni te haine i ghete i vă garantez că e om cinstit i harnic”ț ș ș ș ș 5. 

Ordonan ele de birou î i motivau cererile arătând că se găsesc într-o stare materială precară,ț ș  

că au „religia română” sau că vor fi sârguincio iș 6. În astfel de posturi de deservire prefectul 

angaja i elevi afla i în vacan ăș ț ț 7. 

În  conformitate  cu  legea  privind  statutul  functionarilor  publici,  începând  din  anul 

1924 nimeni  nu  putea  ocupa  o  func ie  publică  fără  a  promova examenul  de  capacitateț 8, 

compus  din  probe  scrise  i  orale,  pentru  verificarea  cuno tin elor  generale  de  istorie,ș ș ț  

geografie administrativă, contabilitate i aritmetică. Comisia de examinare era formată din:ș  

prefect,  subprefect,  un  reprezentant  al  primăriei  municipiului  Cluj,  un  revizor  colar,  caș  

profesor examinator i un func ionar, ca secretar al comisieiș ț 9.

5 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 137/1924, nepaginat.

6 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 145/1924, nepaginat.

7 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 126/1924, nepaginat.

8 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 849/1937, nepaginat.

9 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr.11 din 17 mai 1928. „Monitorul Oficial al județului Cluj”, 
nr.12 din 31 mai 1928, ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 564/1932, nepaginat.
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Func ionarii erau nevoi i să suporte un trai greu, într-un ora  considerat foarte scump. Înț ț ș  

1924, se constituie un fond cu scopul de întrajutorare a „func ionarilor lipsi i i procurareaț ț ș  

alimentelor,  articolelor  necesare”10.  Din  1  ianuarie  1926,  indeminza ia  de  „scumpete”ț  

acordată func ionarilor prefecturii cre te cu 40%. Apoi, în 30 august 1926, prefectul Marcianț ș  

Călu iu dispune ca to i func ionarii jude eni salariza i din bugetul jude ului să primească unț ț ț ț ț ț  

ajutor pentru procurarea lemnelor pe timpul iernii, în sumă de 100-150% din salariul lunar. În 

luarea deciziei, prefectul are în vedere „scumpetea enormă ce domne te în ora ul Cluj” i căș ș ș  

func ionarii „se află într-o stare foarte deplorabilă, neputând face fa ă greută ilor, care batț ț ț  

zilnic la u ă”ș 11. În acela i an, pentru îngrijirea gratuită a func ionarilor jude eni s-a înfiin atș ț ț ț  

Ambulan a func ionarilor jude ului Cluj i a fost numit un medic, retribuit cu un salariu deț ț ț ș  

5.000 lei lunar, pentru consulta ii zilnice i asisten ă la domiciliuț ș ț 12.

Regulile de conduită ale func ionarilor erau stabilite de prefect astfel încât ace tia erauț ș  

chema i „să respecteze cea mai perfectă ordine, lini te i disciplină în timpul serviciului, atâtț ș ș  

în birouri cât i în coridoarele prefecturii, omi ând deplasările inutile de la un birou la altul iș ț ș  

aglomera iile pe coridoare sau prin birouri, precum i discu iile i pove tile”ț ș ț ș ș 13.

3. Prefec ii: competen e, practici, intereseț ț

Prin  activită ile  lor  anterioare  câ tigării  încrederii  guvernului  dar  i  ulterior,  „capiiț ș ș  

administra iei  jude ene”  vor  demonstra  o  preocupare  pentru  consolidarea  noului  stat.ț ț  

Prefec ii jude ului Cluj au fost personalită i complexe, au urmat studii universitare dintre celeț ț ț  

10 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 188/1925, nepaginat.

11 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 243/1926, nepaginat.

12 Raport asupra stării administrative a județului Cluj, pe anul 1926, p.10-11.

13 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 650/1934, f.195.



mai diverse,  de la teologie sau medicină la tiin e juridice i politice.  Au avut o gândireș ț ș  

juridică, între 1923-1938, dintre cei 15 prefec i doar trei nu au fost licen ia i în drept ț ț ț iar 4 au 

fost chiar doctori în drept. Reprezentan ii guvernului în teritoriu s-au remarcat i ca braviț ș  

militari, publici ti, medici de prestigiu sau avoca i de excep ie, au fost membri unor asocia iiș ț ț ț  

culturale sau de caritate. Aproape fără excep ie, prefec ii Clujului s-au născut în Transilvaniaț ț  

sau Banat iar a data numirii în func ie, aveau media de vârstă de 42 de ani. Mai târziu, faptulț  

că au fost prefec i a reprezentat un motiv suficient pentru persecutarea i condamnarea lor deț ș  

către regimul comunist. Fostul prefect al jude ului Cluj, Mihail Sturdza, mărturisea că esteț  

„singurul  fost  ministru  al  Afacerilor  Străine  din  toate  ările  care  s-au  ridicat  împotrivaț  

cotropirii comuniste, care n-a murit spânzurat, împu cat sau în închisoare”ș 14.

Cu toate acestea, Petru Mete  marchează începutul mandatului său de prefect, în 1920,ș  

printr-o măsură pur populistă, semnând o ordonan ă prin care declară că urmăre te „stârpireaț ș  

mitei”, sus inând că „darea i luarea de mită i bac i urile au devenit o adevărată catastrofăț ș ș ș ș  

pentru bunul mers al afacerilor ob te ti”. Fost judecător i pre edinte de Tribunal, prefectulș ș ș ș  

este convins că „singurul sistem aplicat odinioară de marele Domnitor epe -Vodă, ar duce laȚ ș  

un rezultat absolut sigur i radical”ș 15. Dificil de încadrat i unele preocupări ale prefectuluiș  

Eugen Dunca din noiembrie  1935. Acesta  cerea tuturor  prim-pretorilor  din subordine „să 

pună în vedere primarilor din plasă” întocmirea unui „regulament pentru oprirea băie ilor deț  

sub 16 ani i a fetelor de sub 15 ani de a frecventa birturile, cârciumile, restaurantele sauș  

berăriile precum i de a participa la petreceri dansante, aranjate în localurile publice i nici laș ș  

hora aranjată sub cerul liber”16.  Campion al  unor măsuri  abuzive greu de calificat,  a fost 

colonelul  de  infanterie  Manole  Enescu,  prefect  al  jude ului  Cluj  între  anii  1938  -  1940.ț  

Printre îndeletnicirile prefectului Manole Enescu, amintim: „controale” la garajele prefecturii, 

urmărirea ca nimeni să nu intre în sediu până la o anumită oră, „să se scrie întotdeauna pe 2/3 

din hârtie pentru ca pe marginea rămasă liberă să se pună rezolu ia”.  În adresele oficialeț  

14 Mihail Sturdza, Op.cit., p.59.

15 „Gazeta Oficială a  județului Cojocna”, nr.9 din 25 noiembrie 1920.

16 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 756/1936, f.66.
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semnate de prefect i transmise func ionarilor, se regăseau i expresii de tipul „nu pot toleraș ț ș  

ca  în  mijlocul  albinelor  să  fie  trântori”  sau  „bunătatea  exagerată  este  slăbiciune”17.  Prin 

„publica iunea” nr. 3 din 1 mai 1938, prefectul jude ului Cluj Manole Enescu dispunea caț ț  

„bălegarul să fie păstrat  în fundul cur ii” iar  copii  din sate,  în loc să arunce cu pietre înț  

automobilul prefectului, „să facă salutul străjeresc”. De asemnenea, pe oamenii care nu vor 

circula pe partea dreaptă a drumului prefectul îi va „amenda i publica spre a-i face de râsulș  

jude ului”ț 18.

4. Legile administrative:

Principalele  legi  administrative  maghiare  (legea  XXI  din  1886 privind  municipiile  iș  

legea XXII din 1886 privind comunele) rămân în vigoare în Transilvania i după 1918. La 1ș  

ianuarie 1926, sub guvenare liberală, a intrat în vigoare prima lege administrativă - legea de 

unificare administrativă - caracterizată de un centralism moderat i de o reală simplicitate.ș  

Cea dea doua lege a fost adoptată de na ional- ărănisti, în 3 august 1929, a realizat autonomiaț ț  

locală i a fost fructul unei ideologii democratice avansateș 19.

Pe lângă viziunile diferite ale liberalilor i ărăni tilor asupra dreptului la autonomie aș ț ș  

autorită ilor locale,  ei  au op iuni diferite i cu privire la organizarea teritoriului. Liberaliiț ț ș  

consideră că organizarea în 71 de jude e este corespunzătoare, în schimb na ional- ărăni tii leț ț ț ș  

consideră prea mici ca întindere i popula ie i înfiin ează în 1929 directoratele.ș ț ș ț  Directorul 

ministerial local este reprezentantul guvernului în regiune, are în subordine prefecţii judeţelor 

şi este şeful poliţiei din aceste jude e. ț

În 16 iulie 1929, la dezbaterea din plenul Camerei Deputa ilor asupra proiectului de legeț  

administrativă din 1929, Nicolae Iorga încerca să convingă auditoriul că alegerea Clujului ca 

centru al unuia dintre viitoarele directoriate locale, este gre ită: „ i d-voastră vroi i să face iș Ș ț ț  

o capitală sau să men ine i o capitală în Cluj. Dar eu vin la Cluj foarte deseori. Este acolo oț ț  

17 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 885/1938, nepaginat.

18 „Gazeta Oficială a  județului Cluj”, nr.9 din 1 mai 1938.

19 Julien M. Peter, L’administration locale en Transylvanie, în „Revista de drept public”, anul IX, 1934, nr.9-
12, p.339-361.



universitate  care s-a  dovedit  că este  superioară oricăror  a teptări,  care se  puseseră,  în  ceș  

prive te pe dânsa. Aceia care spun că am adunat ni te profesori de la ară i i-am pus acolo,ș ș ț ș  

pot să citească splendide publica ii istorice, filozofice i tiin ifice care răsar acolo. Ce eraț ș ș ț  

pre ios în Cluj era aceasta i numai aceasta i biserica aceia din mijloc. Restul, ori cât s-arț ș ș  

spune i ori ce s-ar spune, casa lui Matei Corvin e complet refăcută, i ce sînt e câte o casăș ș  

din secolul XVIII-lea - m-a criticat presa maghiară din Ardeal, dar n-a avut dreptate - căci  

sunt prefăcute casele acestea în săli de cinematograf i de restaurant, cântec de igani, i cuș ț ș  

paprica ,  acolo  unde odinioară,  au  dansat  în  costumele  secolului  al  XVIII-lea  baronii  iș ș  

baronesele? Ce? Aceasta este capitală? Cu râpa Some ului, bun numai de inunda ii, acolo înș ț  

Ardeal, când Ardealul are un ora , un mărgăritar al României, cum este Sighi oara, splendidș ș  

ora , capabil de a concentra via a unei regiuni întregi”ș ț 20.

Cu începere din 27 martie 1936, România este guvernată din punct de vedere administrativ 

de o lege nouă21. Conform noii legi de organizare administrativă din 14 august 193822, 

prefectul este funcţionar de carieră, se recrutează dintre pretorii care au diplomă universitară 

au urmat cursurile de pregătire universitară.Pentru prima dată este organizat i un concurs,ș  

pentru ocuparea funcţiei de prefect de jude .ț

5. Preluarea Imperiului

Primii prefec i ai României Mari sunt numi i pe fondul unei mari a teptări din parteaț ț ș  

opiniei  publice.  Era  necesar  ca  spre  deosebire  de  prefec ii  fostelor  regimuri  din  Vechiulț  

Regat, prefec ii ardeleni ț să fie „mai pu in impozan i, ca fizic i preten ii, dar mai muncitori,ț ț ș ț  

mai inteligen i, mai capabili, având mai dezvoltat sim ul răspunderii i sentimentul iubirii deț ț ș  

patrie i de popor”ș 23.

20 Paul Negulescu, Romul Boilă, Gh. Alexianu, Op.cit., p.221-222.

21 Lege administrativă, în „Monitorul Oficial”, nr.73 din 27 martie 1936.

22 Legea administrativă, în „Monitorul Oficial”, nr.187 din 14 august 1938. 

23 „Românul”, Arad, nr.182 din 14 decembrie 1919.
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Anul 1919 aduce i la Cluj schimbul de putere dintre cei doi prefec i, actul politico-ș ț

juridic prin care s-a preluat  de facto institu ia prefecturii.  ț Consiliul  Dirigent nume te „cuș  

atribu iile comitelui suprem din legile existente” prefectul jude ului Cojocna în persoana luiț ț  

Simion Tăma , iar în ora ul cu drept de municipiu pe Valentin Poru iuș ș ț 24. Acesta din urmă a 

ezitat să accepte numirea, invocând „greută i i teama de lipsă de oameni”.  ț ș Totu i, în 19ș  

februarie  1919,  Valentin  Poru iu  preia  conducerea  administrativă  a  ora ului  Cluj  i  îiț ș ș  

eliberează din func ie pe to i func ionarii maghiariț ț ț 25. 

Func ionarii prefecturii ora ului Cluj au refuzat depunerea jurământului fa ă de regeț ș ț  

i Consiliul Dirigent i au părăsit,  ș ș in corpore, sediul institu iei. Imediat, locurile lor au fostț  

ocupate de intelectali  români.  La prefectura jude ului în schimb, func ionarii  maghiari  auț ț  

depus jurământul i au rămas în func ie până în 18 februarie, când demisionează din cauzaș ț  

necunoa terii  limbii  române  i  nefiind  dispu i  să  lucreze  pentru  mobilizare  împotrivaș ș ș  

Ungariei. Oricum, nu mai era posibilă înlocuirea lor cu intelectuali români, ace tia fiind dejaș  

absorbi i de primărieț 26. Funcţionarii maghiari refuzând să depună jurâmântul, noi funcţionari 

au fost recrutaţi „cum şi de unde se putea”. Astfel că, preotului sau învăţătorului nu i s-a cerut 

nici o „califica ie”, i s-a pretins doar să fie „bun patriot, aderent al Statului român” i să fieț ș  

„verosimil” că va putea corespunde funcţiei27. 

Prefectul i cultura, festivism, propagandăș

24 „Gazeta  Oficială  publicată  de  Consiliul  Dirigent  al  Transilvaniei,  Banatului  și  ținuturilor  românești  din  
Ungaria”, nr.6 din 27 ianuarie 1919.

25 Ibidem, p.238.

26 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 3 din 31 ianuarie 1929.

27 Guilelm orban, Ș Op.cit., p.21. 



Institu iile de cultură se aflau i ele în aten ia prefecturii, în special Teatrul Na ionalț ș ț ț  

din Cluj. În 1926, prefectura suplimenta fondul de pensii al actorilor teatrului28, iar teatrul va 

beneficia  în  anul  1927  de  un  ajutor  financiar  de  100.000  lei  din  partea  prefecturii29.  În 

contrapartidă,  directorul  Teatrului  Na ional,  Victor  Eftimiu,  aproba  reducerea  cu  40%  aț  

pre ului abonamentelor la spectacolele de teatru pentru func ionarii prefecturii. Func ionariiț ț ț  

arătau că cerea lor „este i în interesul culturii na ionale”, că doresc să frecventeze mai desș ț  

reprezenta iile  operei  i  teatrului,  însă  retribu iile  lor  nu  le  permit  acest  lucruț ș ț 30. În  1930 

teatrul prime te din parte administra iei jude ene subven ia anuală de 50.000 lei. În schimb,ș ț ț ț  

pune la dispozi ia administra iei la toate spectacolele o lojă de rang Iț ț 31. În iunie 1932 însă, din 

lipsă de fonduri, prefectura nu mai poate ordonan a subven ia anuală de 100.000 lei cuvenităț ț  

teatrului clujean32. 

Prefectul era chemat să contribuie i la rezolvarea unor probleme mărunte. În ianuarieș  

1925,  directorul  Teatrului  Na ional  îl  invita  pe prefect  la  o  „consfătuire” pentru alegereaț  

locului pentru fumat în teatru, „pentru a sista odată pentru totdeauna starea intolerabilă în 

care se află teatrul cu fumătorii”33.

28 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 267/1927, nepaginat.

29 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 259/1926, nepaginat.

30 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 294/1927, nepaginat.

31 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 465/1930, nepaginat.

32 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 575/1932, nepaginat.

33 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 197/1925, nepaginat.
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Filiala clujeană a „Asocia iei pentru literatura română i cultura poporului român” eraț ș  

sprijinită  de  prefectură,  în  1926,  printr-o  „subven ie  anuală”  în  valoare  de  50.000  lei,ț  

„conform promisiunii făcute” de prefect ministrului cultelor i pre edinte al asocia iei Vasileș ș ț  

Goldiș34.

Universitatea din Cluj cerea prefecturii în 1927 sprijin financiar pentru construirea 

unui cămin studen esc. Din lipsă de fonduri dar i a unei baze legale de finan are, prefecturaț ș ț  

nu poate onora cererea rectorului universită iiț 35. Din nou în 1931, Iuliu Ha ieganu, rector alț  

universită ii Ferdinand I, solicită prefecturii să aloce o sumă în bugetul jude ean pentru anulț ț  

următor,  necesară  între inerii  căminelor  studen e ti  i  acordării  de  burse  studen ilorț ț ș ș ț  

merituo i. Comisia interimară, în lipsa unei acoperiri bugetare, nu va prevede nici de dataș  

aceasta  o  sumă  pentru  acest  scop.  În  apelul  său,  profesorul  Ha ieganu  consideră  căț  

universitatea fiind pusă în fa a unor mari dificultă i financiare, „este o datorie a întregii ări,ț ț ț  

dar mai ales a Ardealului i Banatului să vină în ajutorul studen imii române”. În caz contrar,ș ț  

universitatea era „amenin ată să- i recruteze studen imea numai din mediul oră enesc i săț ș ț ș ș  

oprească tocmai elementul din mediul ărănesc care este mai sănătos i mai românesc”ț ș 36.  

Prefec ii  jude ului  Cluj  urmăreau  i  desfă urarea  evenimentelor  tiin ifice  sauț ț ș ș ș ț  

culturale ce aveau loc în urbe. În 19 octombrie 1925, profesorul francez Léon Duguit sosea la 

Cluj,  pentru a ine o conferin ă la  facultatea de drept.  Deoarece profesorul  era  oaspeteleț ț  

facultă ii  de  drept  din  Cluj,  prefectul  Septimiu  Mure anu  se  autosesizează  i  îi  traseazăț ș ș  

subprefectului sarcina să-i organizeze oaspetelui o primire cordială i să-l sprijine pe decanulș  

facultă ii  cu  cele  necesareț 37.  În  7  septembrie  1926  sose te  la  Cluj  Wiliam  Culbertson,ș  

34 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 214/1926, nepaginat.

35 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 285/1927, nepaginat.

36 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 528/1931, nepaginat.

37 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 173/1925, nepaginat.



ministrul plenipoten ial al Statelor Unite ale Americii la Bucure ti, ocazie cu care prefectulț ș  

prime te sarcini  clare  de la  mini trii  de externe  i  interne:  să  ia  „cuvenitele  măsuri”,  săș ș ș  

rezerve camere, să anun e la bariera ora ului i să arate „toată solicitudinea”ț ș ș 38.

În onoarea diver ilor oaspe i ai ora ului Cluj, mini tri, secretari sau subsecretari deș ț ș ș  

stat, prefectura organiza diverse banchete sau mese, ale căror costuri erau suportate în mod 

egal  cu  primăria  ora uluiș 39.  În  1937 prefectul  Eugen  Dunca  se  va  plânge  ministrului  de 

interne că „Prefectura jude ului Cluj este foarte des pusă în situa ia de a fi reprezentată cuț ț  

ocaziunea diferitelor serbări i personalită i marcante străine sau din ară, astfel că o mareș ț ț  

parte din func ionarii ei sunt delega i a lucra în comitetele de organizare respective, prin careț ț  

fapt lucrările de la servicii sunt stânjenite”40. 

Sărbătorirea zilei de 10 mai avea o importan ă deosebită. Prefectul trebuia să asigureț  

îndeplinirea tuturor activită ilor organizatorice ce se impuneau dar i a celor de protocol sauț ș  

reprezentare.  În  calitate  de  reprezentant  al  guvernului,  prezida  solemnitatea  i  primea  laș  

re edin ă felicitările autorită ilor civile i ale cetă enilor. În fiecare comună rurală se oficia unș ț ț ș ț  

serviciu religios la care participarea autorită ilor locale era obligatorie. Toate aceste măsuriț  

erau  trasate  printr-un ordin al  ministrului  de interne,  iar  neducerea la  îndeplinire  a  celor 

ordonate atrăgea după sine însă i răspunderea personală a prefectuluiș 41. 

În  ierarhia  protocolară,  prefectura  (administra ia  jude eană)  se  situa  pe  un  locț ț  

intermediar. La recep ia oferită de prefectura jude ului Cluj cu ocazia sărbătoririi aniversării aț ț  

zece  ani  „de  la  instalarea  Imperiului  român”,  administra ia  jude eană  urma  în  ordineaț ț  

38 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 243/1926, nepaginat.

39 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 244/1926, 245/1926, nepaginat.

40 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 839/1937, nepaginat.

41 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 94/1923, f.317-318.
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primirii,  după  biserici,  armată,  universitate  i  primărie  dar  înaintea  organiza iilor  iș ț ș  

societă ilor culturale sau profesionaleț 42.

Pentru recep ia oferită de prefect oficialită ilor locale cu prilejul zilei de 10 mai 1925,ț ț  

acesta cerea subprefectului să procure 70 de sticle de ampanie, 200 bucă i „sandvich”, 200ș ț  

igarete i o cutie de chibrituriț ș 43. 

Sărbătorirea zilei de 10 mai 1930 începe la orele 5.30 cu obi nuitele 21 de lovituri deș  

tun trase de Regimentul 31 Artilerie de pe „cetă uia «Fellegvár», pentru a anun a ora uluiț ț ș  

solemnitatea zilei” i continuă cu întregul ceremonial obi nuit. Administra ia jude ului Clujș ș ț ț  

va  oferi  autorită ilor  o  recep ie  în  foyerul  Teatrului  Na ional  dar  i  o  masă  tuturorț ț ț ș  

func ionarilor jude eni, la palatul jude ului. Hala de bere „Ursus” asigură întreaga trata ie iarț ț ț ț  

func ionarii pot degusta acelea i produse ca i cele oferite la recep ia oficială: jambon, icre,ț ș ș ț  

măsline, vin, cognac, bere „Ursus”, igăriț 44.

i  ziua  de  10  mai  1932,  în  organizarea  detaliată  a  prefecturii,  s-a  serbat  în  modȘ  

solemn, cu fastul cuvenit: te-deum, recep ia la prefectură i un spectacol la Teatrul Na ional.ț ș ț  

În Pia a Cuza Vodă a avut loc serviciul religios i defilarea, intrarea la tribune s-a făcut înț ș  

mod obi nuit, în baza unor bilete speciale, pe categorii: „capii bisericilor i de autorită i”,ș ș ț  

consulii i profesorii universitari, fo ti mini tri i fo ti parlamentari, „poporul” i militarii.ș ș ș ș ș ș  

Prim-pretorii  primiseră  i  ei  sarcini  clare  de  la  prefectul  jude ului,  pentru  organizareaș ț  

sărbătorii  în  comune:  serviciu  divin,  serbare  colară,  unde  li  se  va  explica  elevilorș  

însemnătatea zilei i se vor interpreta cântece na ionale, cu participarea tuturor func ionarilor,ș ț ț  

munca la câmp va fi oprită, prăvăliile vor fi închise. Cu privire la „executarea întocmai” a 

acestui  ordin,  prim-pretorii  vor  avea  să  trimită  rapoarte  în  termen  de  trei  zile  de  la 

desfă urarea evenimentelorș 45.

42 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 371/1929, nepaginat.

43 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 182/1925, nepaginat.

44 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 452/1930, nepaginat.



Nici  la  Cluj  administra ia  i  propaganda  de  partid  nu  erau  disjuncte.  Festivită ileț ș ț  

organizate pentru primirea superiorilor de la Bucure ti erau atent organizate. ș

În 1923, presa clujeană (de opozi ie) îl acuza pe prefectul liberal Septimiu Mure anuț ș  

că aduce cu for a săteni la Cluj pentru a participa la o întrunire cu Ionel Brătinau i că „a avutț ș  

grije să anun e pe pretori la telefon că cine nu-i va aduce cel pu in o mie, va fi destituit”.ț ț  

Astfel că, prim-pretorii ar fi „trimis soli i călăre i prin toate comunele, cu porunca aspră, deș ț  

la  prefectul jude ului,  ca pe sâmbăta seara să fie în  Cluj  câte  30 -  50 oameni  de fiecareț  

comună” pentru a fi de fa ă la primirea guvernului, cu ocazia punerii pietrei de temelie aț  

catedralei  ortodoxe46.  Subprefectul  Ocatvian  Simu anun a  în  18  iulie  1924 pe  to i  prim-ț ț

pretorii din jude  că a doua zi ministrul învă ământului Constantin Angelescu va vizita colileț ț ș  

din jude , cerându-le explicit să asigure „mult public”ț 47. 

Prefectul Septimiu Mure anu telegrafia în 12 mai 1925 subprefectului să ia măsuriș  

pentru ca în 24 mai „când sose te ministrul”, să se pună temelia mai multor coli din jude ,ș ș ț  

iar la colile neterminate să se înceapă urgent lucrărileș 48.

Prefectul  Marcian  Călu iu  cerea  ministerului  comunica iilor  mai  multe  trenuriț ț  

speciale, care să transporte gratuit cetă eni la Cluj, inclusiv din jude ele limitrofe, pentru aț ț  

asigura asisten a la vizita electorală a primului ministru din 21-22 mai 1926ț 49. În 21 mai s-a 

organizat, într-adevăr, o mare adunare electorală în cinstea vizitei la Cluj a primului-ministru 

45 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 572/1932, nepaginat.

46 „Patria”, Cluj, nr.216 din 6 octombrie 1923 și nr.217 din 7 octombrie 1923.

47 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 140/1924, nepaginat.

48 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 182/1925, nepaginat.

49 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 232/1926, nepaginat.
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Alexandru  Averescu  i  a  ministrului  de  interne  Octavian  Gogaș 50.  De  asemenea,  fanfara 

militară i cea a C.F.R. erau invitate să contribuie la „fastul cu care urmează a se îndepliniș  

această primire”51.

În 8 iunie 1930, prefectul este informat că prin ul Carol a fost proclamat rege iar 10ț  

iunie  1930 la  orele  17.00,  o  edin ă  festivă  a  delega iei  jude ene.  Informează  auditoriulș ț ț ț  

asupra hotărârii parlamentului, arătând că proclamarea „a fost dorin a expresă a popula ieiț ț  

întregii ări” i că regele a luptat pentru „dezrobirea Ardealului i popula iei acestui inut”.ț ș ș ț ț  

La rândul său, pre edintele delega iei permanente Joe Gherman declară „în numele popula ieiș ț ț  

din  toate  comunele  apar inătoare  jude ului”  că  „întreaga  ară  este  fericită”,  iar  popula iaț ț ț ț  

clujeană este i mai îndreptă ită, deoarece la Stana i Some eni fostul principe „a atins primaș ț ș ș  

oară pământul iubitei Sale ări după reântoarecerea Sa”. În cele două sate din jude ul ClujȚ ț  

urma a se a eza pietre comemorative pentru „amintirea acestui mare act istoric”. Prefectul iș ș  

pre edintele delega iei permanente trimit regelui Carol al II-lea i o telegramă, prin care îlș ț ș  

asigură de „întregul devotament i credin ă nestrămutată”ș ț 52.

Trenuri  speciale  vor fi  închiriate  de administra ia  jude eană i  pentru a transportaț ț ș  

5.150 de cetă eni la Cluj, cu ocazia vizitei oficiale din 20 octombrie 1930 a regelui Carol alț  

II-lea i a reginei Maria. To i preo ii i consilierii comunali din jude , prin scrisori semnate deș ț ț ș ț  

pre edintele delega iei jude ene, sunt invita i i ruga i să invite la rândul lor popula ia, să seș ț ț ț ș ț ț  

prezinte în număr cât mai mare la primirea de la gară. Organizarea a fost desăvâr ită. Câte unș  

func ionar  jude ean  conducea  popula ia  sosită  din  comune  la  locuri  speciale  dispuse  deț ț ț  

chestura poli iei, apoi erau condu i la casele lor de primari i notariț ș ș 53.

50 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 252/1926, nepaginat.

51 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 256/1926, nepaginat.

52 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr.18 din 12 iunie 1930.

53 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 622/1933, nepaginat.



La ordinul conducerii Partidului Na ional Liberal i a guvernului, în 22 i 23 aprilieț ș ș  

1934 sunt organizate mari adunări populare în întreg jude ul Cluj, pentru a „arăta pe largț  

înfăptuirile guvernului în cele 5 luni de cârmuire i de a explica legea conversiunei”.  Laș  

adunări  participă  ministrul  de  stat  Alexandru  Lapedatu,  prefectul  Eugen  Dunca  iș  

parlamentarii  liberali.  Cu aceste  ocazii,  în  localitatea  Dretea,  prefectul  Dunca  „a  predat” 

pre edintelui comitetului colar 3.000 lei pentru repararea colii. La Mănăstireni, ărănul Ionș ș ș ț  

Urs, în cuvinte de o „cuceritoare simplitate i sinceritate, laudă activitatea d-lui prefect alș  

jude ului  dr.  Eugen Dunca,  făcând jurământ  că împreună cu to i  cei  de fa ă,  vor rămâneț ț ț  

credincio i partidului liberal”ș 54.

 În 2 octombrie 1936, printr-o circulară semnată de prefect i subprefect, se instituieș  

obliga ia ca to i func ionarii prefecturii să fie prezen i, sub sanc iune, în „ inută curată i deț ț ț ț ț ț ș  

sărbătoare”,  duminică 4 octombrie,  la orele 8.00 la prefectură „pentru a primi pe Regele 

Carol al II-lea, apoi i la Tribunal pentru a face plecarea cu autobuse la aerodromul Some eniș ș  

pentru serbarea dezvelirii plăcii comemorative”55.

În 2 noiembrie 1936, regele Carol al II-lea aflându-se în trecere prin Cluj, prefectul 

„roagă”  autorită ile  administrative  să  participe,  dar  împreună  cu  to i  func ionarii  dinț ț ț  

subordine,  la primirea suveranului în gară,  pentru a arăta „sentimentele de devotament iș  

gratitudine fa ă de Marele Consolidator al ării”, neuitând să precizeze că „nu se admite lipsaț Ț  

nimănui, decât în caz de for ă majoră dovedită”ț 56.

Pentru a participa la sărbătorirea zilei de 1 decembrie 1936 la Bucure ti,  prefectulș  

jude ului Cluj cere reprezentan ilor căilor ferate să-i  pună la dispozi ie un vagon special,ț ț ț  

pentru transportul a 50 de primari la eveniment i să aprobe reducerea pre ului biletelor deș ț  

tren cu 60%57.

54 „Glasul Ardealului”, Cluj, nr.19 din  6 mai 1934.

55 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 756/1936, f.67.

56 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 808/1936, f.345.
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În 10 februarie 1938, prefectul Nicolae Bireescu este „primit cu urale nesfâr ite” înș  

localitatea Dezmir din jude ul Cluj de „întreg satul, cu preotul i primarul în frunte”. Primarulț ș  

exprimă „mul umirea popula iei de a putea primi pe părintele jude ului”, iar preotul declară,ț ț ț  

în numele comunei, că „nu cunosc alt partid” în afara Partidului Na ional Cre tin. La rândulț ș  

său, prefectul Bireescu anun ă sătenii că la cererea popula iei,  interven ia sa la Bucure tiț ț ț ș  

pentru reducerea taxelor agricole a fost încununată de succes. A doua zi însă, la orele 9.30, 

prefectul Nicolae Bireescu va fi nevoit să predea deja conducerea prefecturii succesorului 

său, Manole Enescu58. 

De altfel, încă din 3 ianuarie 1938, fostul procuror Nicolae Bireescu nu rata nici o 

ocazie de a face propagandă politică. În cadrul ceremonialului dedicat încheierii mandatului 

de  patru  ani  a  comisiei  interimare  a  municipiului  Cluj,  numită  de  fostul  guvern  liberal, 

prefectul Bireescu atrage aten ia noilor consilieri că trebuie să lucreze într-un „spirit na ional-ț ț

cre tin”ș 59.

Preo ii  sunt angrena i i ei în activită i de propagandă politică.  Prefectul jude uluiț ț ș ț ț  

Cluj ruga, în 1923, primarii, pretorii dar i preo ii din jude  „să accelereze i să intensificeș ț ț ș  

printre  ărani,  propaganda  pentru  colectarea  fondurilor  i  materialelor  necesare”  pentruț ș  

construirea de noi coliș 60.  Un prim-pretor  comunica subprefectului  că Partidul Na ional aț  

făcut campanie electorală asiduă cu ocazia alegerii membrilor Camerelor Agricole din 1923, 

în  special  prin  preo ii  din  plasăț 61.  Un  preot  paroh  din  jude ul  Cluj  semna  în  1926  unț  

„certificat oficios”, o caracterizare a unui func ionar. Prin aceasta, preotul dădea asigurări căț  

57 Ibidem, f.452.

58 „Biruința”, Cluj, nr.8 din 12 februarie 1938.

59 „Keleti Ujság”, Cluj, nr. 2 din 4 ianuarie 1938.

60 „Înfrățirea”, Cluj, nr.755 din 21 martie 1923.

61 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 159/1925, nepaginat.



acel  casier  comunal  este  „func ionar  de  model”,  iar  în  ceea  ce  prive te  „conduita  luiț ș  

politiciană”  întotdeauna  a  fost  „cu  cea  mai  mare  atragere  fa ă  de  guvernul  Gloriosuluiț  

Conducător  a  Partidului  Na ional  Liberal  D-nul  Ioan Brătianu”ț 62.  Numirea lui  Constantin 

Sără eanu ca regent regal în 1929 trebuia popularizată, conform deciziei prefectului jude ului,ț ț  

de primari i de preo i în bisericiș ț 63.

Mai  târziu  preo ii  sunt  indezirabili.  În  1931,  ț directorul  directoriatului  ministerial 

Craiova,  în cadrul ceremoniilor de instalare a unor prefec i,  în calitate de reprezentant alț  

„organului superior de îndrumare, inspec ie i control”, recomanda prefec ilor să ia măsuriț ș ț  

pentru „înăbu irea propagandei rău inten ionate” i să informeze Ministerul Instruc iunii iș ț ș ț ș  

Cultelor despre învă ătorii i preo ii care „propagă vrajba i anarhia”, să-i sanc ioneze pe to iț ș ț ș ț ț  

cei care „vor fi dovedi i culpabili de neglijen ă, neregulă i rea credin ă în dauna intereselorț ț ș ț  

cetă enilor”ț 64.  Totu i, în 1933 preo ii erau încă angrena i în organizarea unor mari adunăriș ț ț  

populare i primirea unor înal i oaspe i la Clujș ț ț 65. 

În  iunie  1937,  ministrul  de  interne  admitea  că  liberatea  de  asociere  politică  este 

garantată  de  Constitu ie,  dar  fiind  îngrijorat  de  implicarea  clerului,  cere  prefec ilor  să-iț ț  

semnaleze cazuri concrete în care „preo ii iau parte directă în vâltoarea luptelor politice”,ț  

spre a se lua măsurile disciplinare prevăzute de lege împotriva acestora, întrucât „biserica iș  

credin a nu au nimic comun cu propaganda politică”. Mai mult decât atât, preo ii, învă atoriiț ț ț  

62 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 200/1925, nepaginat.

63 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 405/1929, nepaginat.

64 AN, Min. de Interne, dos.5/1931, f.121.

65 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 622/1933, nepaginat.
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i func ionarii de stat care profitând de calitatea lor vor face propagandă electorală sau vorș ț  

dezvălui secrete profesionale, vor fi sanc iona i penal i „ ter i de pe statele de plată”ț ț ș ș ș 66.

Românizarea administra ieiț

Imediat  după  1918,  guvernele  de  la  Bucure ti  s-au  preocupat,  îndeaproape,  prinș  

prefec ii  lor,  de  procesul  de  românizare  a  administra iei  publice  transilvănene.  Uneori,ț ț  

contribu ia prefec ilor la acest proces constituia chiar un criteriu de apreciere. Ziarul liberalț ț  

„Înfră irea  poporului”  men iona  în  1926  că  odată  cu  instalarea  lui  Octavian  Utalea  caț ț  

subprefect  în  1920,  „s-a  început,  cu  temeinicie,  românizarea  administra iei  comunale”ț 67. 

Orice avea vreo legătură cu acest proces, era luat în considerare. Spre exemplu, în 5 mai 

1923, prefectul delegat Alexandru tefănescu, în urma unor inspec ii făcute în jude , constataȘ ț ț  

că  la  intrarea în  unele  comune,  tablele  indicatoare cu denumirea localită ii  sunt  scrise  înț  

limba maghiară i sunt vopsite în „culorile ungure ti”. În consecin ă, îi scrie subprefectuluiș ș ț  

următoarele: „Cum aceasta face o impresie neplăcută oricărui bun român iar datoria noastră 

este de a romaniza tot ce se găse te în ară vă rugăm ca printr-un ordin circular să dispune iș ț ț  

ca  toate  tăblile  de  acest  fel  să  fie  vopsite  în  culorile  na ionale,  iar  inscrip iile  în  limbaț ț  

română”68.  Ca  urmare  a  acestui  ordin,  prim-pretorul  plasei  Mociu  comandă  noi  table 

indicatoare,  la  o  firmă  austriacă  cu  sediul  în  Cluj,  încasează  de  la  câteva  comune 

contravaloarea acestora dar nu le achită atelierului. Întâmplarea face ca prim-pretorul să fie 

înlocuit din func ie, a a încât, succesorul său prime te o scrisoare de la firma austriacă, prinț ș ș  

care este informat că deoarece „statul este sărac i nu e în stare de plătit” nici după trei luni,ș  

firma  pune „la  dispozi ie  tabelele  la  plasă  în  cadou din  Crăciun”.  Noul  prim-pretor  esteț  

deranjat,  consideră  că  această  ofertă  s-a  făcut  „în  mod  batjocoritor”  i  solicită  promptș  

66 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 850/1937, nepaginat.

67 „Înfrățirea poporului”, Cluj, nr.13-15 din 4 aprilie 1926.

68 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 121/1924, f.559



subprefectului să-i pedepsească pe cei vinova i, ca să nu mai fie „expu i la batjocura unorț ș  

atari firme”69. 

În 1923, prefectul Septimiu Mure anu î i  exprima nemul umirea fa ă de progresulș ș ț ț  

românizării  institu iei  Prefecturii,  punând-o pe seama neglijen ei trecutuluiț ț 70.  Astfel  că,  la 

rândul  său  i  prefectul  Septimiu  Mure anu  ia  o  serie  de  măsuri,  cu  ocazia  inspec iilorș ș ț  

efectuate în jude  în anul 1923. Printre acestea, dispune confiscarea unui drapel maghiar găsitț  

într-o biserică i pedepse te un secretar comunal, deoarece pe clădirea secretariatului au fostș ș  

găsite inscrip ii maghiare „iredente”. Constată, de asemenea, că locuitorii maghiari ai uneiț  

comune cântau la hore sau în cârciumi cântece maghiare, prin care „insultau statul român”. În 

locuin a  unui  primar  fiind  găsite  farfurii  atârnate  de  pere i  cu  inscrip ii  privind  na iuneaț ț ț ț  

maghiară, acesta este pedepsit i farfuriile confiscate, iar un notar destituit din cauză că aș  

tolerat împodobirea ferestrelor bisericii cu tricolorul maghiar71. Tot în anul 1923, prefectul 

Septimiu Mure anu confiscă inscrip ii maghiare i biblioteci populare maghiare, din cauză căș ț ș  

erau formate din căr i  „care cuprind numai insulte  i  minciuni la  adresa românilor” i  îiț ș ș  

sanc ionează pe func ionarii care „neglijează limba românească în oficiile de stat”ț ț 72. 

În  raportul  său  anual,  transmis  ministrului  de  interne  în  ianuarie  1924,  prefectul 

Septimiu  Mure anu  men iona  că,  la  preluarea  mandatului  în  august  1923,  a  găsitș ț  

administra ia  jude ului  Cojocna  „într-o  stare  destul  de  neglijată  sub  toate  raporturile”.ț ț  

Prefectul identifica i cauzele situa iei: un sistem administrativ „birocratic greoi complicat,ș ț  

formalist - mo tenit de la unguri” i func ionari care nu înteleg că administra ia trebuie să seș ș ț ț  

facă  mai  mult  „la  fa a  locului”  nu  prin  „lucrările  de  cancelarie”.  Apoi,  majoritateaț  

69 Ibidem, f.527-528, 545.

70 „Înfrățirea”, Cluj, nr.918 din 14 octombrie 1923.

71 „Înfrățirea”, Cluj, nr.951 din 25 noiembrie 1923.

72 „Înfrățirea”, Cluj, nr.918 din 14 octombrie 1923.
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func ionarilor de conducere din comune „sunt maghiari i evrei cari nu se împacă nici acumț ș  

cu stăpânirea românească i îmbăta i de utopii de iredentism, nu- i pun cu drag sufletul înș ț ș  

îndeplinirea datoriei în mod con tiincios, considerând serviciul numai ca un mijloc de trai deș  

azi pe mâine, serviciu de care se leagă de altfel o mul ime de alte venituri grase laterale,ț  

strânse  de  pe  spinarea  bietului  ăran”,  adăuga  prefectul.  Mul i  secretari  fac  „propagandăț ț  

antiromânească sprijinind curente si  manifesta iuni contra Statului nostru,  fapte pe care aț  

trebuit  să  le  reprim prin  mijloace  legale  care-mi  stau  în  dispozi ie  -  mutări,  suspendări,ț  

înlocuiri - i punându-i pe cei mai mul i sub o continuă i serioasă supraveghere”, raportaș ț ș  

prefectul  Mure anu  superiorului  său  ierarhic.  Prefectul  jude ului  admitea  totodată  căș ț  

înlocuirea lor  -  a  secretarilor  în  principal  -  cu func ionari  români  nu se putea face încă,ț  

deoarece nu sunt pregăti i func ionari pentru această carieră. O altă piedică identificată ar fiț ț  

că „de i bini or retribuită, această func iune nu e căutată de românii de pe aici, părându-seș ș ț  

multora ca prea mică pentru ei în România Mare”,  solu ia fiind aducerea lor din Vechiulț  

Regat73. 

Ministrul  de  interne  îi  cerea  prefectului  jude ului  Cluj,  în  27  iunie  1924,  să-iț  

sanc ioneze  pe  func ionarii  care  redactateză  încă  actele  în  limba  maghiară  sau  germană,ț ț  

făcând totodată men iunea că, nu se îndoie te, nici un moment, că toate măsurile necesare peț ș  

care  le-a  luat  din  vreme pentru  executarea  ordinelor  primite,  „au  dat  rezultatele  dorite”. 

Ministrul era încredin at, de asemenea, că în jude ul Cojocna „nu se mai găsesc func ionariț ț ț  

care să nu fie pătrun i de importan a acestei dispozi iuni cu care tindem să românizăm repedeș ț ț  

via a de stat”ț 74.

Apoi,  în  1925,  ministrul  de  interne  reaminte te  prefec ilor  dispozi iile  prin  careș ț ț  

atrăgea aten ia asupra faptului că unele servicii continuă să întrebuin eze în actele oficiale iț ț ș  

în  coresponden ă,  altă  limbă  decât  cea  oficială  a  statului.  Ministrul  ruga  prefec ii  să  iaț ț  

măsurile cuvenite „ca asemenea fapte dăunătoare prestigiului ării să nu se mai petreacă”,ț  

fiind nemul umit că nu a încetat „această stare de fapt dureroasă i neexplicabilă, după apteț ș ș  

ani de alipire” i mai sunt func ionari, „care nu au fost încă pătrun i de importan a acesteiș ț ș ț  

73 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 150/1924, nepaginat.

74 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 135/1924, nepaginat.



dispozi iuni  cu  care  dorim  să  romanizăm  mai  repede  via a  de  Stat”.  Ministrul  solicitaț ț  

prefec ilor să atragă, cu toată severitatea, aten ia func ionarilor din subordine, că este strictț ț ț  

interzis să mai elibereze acte, să poarte coresponden ă i să întrebuin eze sigilii în altă limbăț ș ț  

decât în limba română. Publica iile i anun urile urmau a se face i în limba minorită ilor,ț ș ț ș ț  

dacă numărul acestora depă ea o treime din numărul cetă enilor din localitate. Prefec ii vorș ț ț  

trebui, de asemenea, să aplice cu stricte e i dispozi iile cuprinse în jurnalul Consiliului deț ș ț  

mini tri nr. 1.871 referitor la inscrip iile străzilor i indicatoarele drumurilorș ț ș 75. 

Inscrip iile comercian ilor vor fi făcute în limba română i facultativ, cu caractere deț ț ș  

aceia i dimensiune, într-o altă limbă dorită de proprietar. Ora ele, comunele, satele, râurile,ș ș  

mun ii, dealurile i văile vor purta numai denumirea în limba română. Inspectorii generaliț ș  

admnistrativi  vor  controla  i  ei  aplicarea  acestor  dispozi ii,  iar  în  caz  de  neîndeplinire,ș ț  

ministerul va lua măsurile disciplinare cele mai severe76.

Octavian Prie, liderul Partidului Poporului din jude ul Cluj, era de părere în 1926, căț  

în  calitate  de prefect  al  jude ului  Cluj,  Marcian  Călu iu  „continuă activitatea sa  pe toateț ț  

terenele vie ii publice din jude ul Cluj, făcând astfel un serviciu statului român cu atât maiț ț  

vârtos că mediu greu în care se desface activitatea sa, este acela al opozi iei elementelorț  

străine subserve pentru orice operă românească”77.

Consiliul de mini tri  acordă în 1920 func ionarilor publici  din teritoriile alipite unș ț  

termen de un an pentru învă area limbii române, după care, pentru a- i păstra stabilitatea înț ș  

func ie, urmau să fie supu i unui examen. Termenul nu a fost respectat, s-a mai acordat încăț ș  

un  an78.  În  1  ianuarie  1924  intră  în  vigoare  legea  privind  statutul  func ionarilor  publiciț  

75 „Monitorul Oficial”, nr.84 din 17 iulie 1920.

76 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 191/1925, nepaginat.

77 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 252/1926, nepaginat.

78 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 515/1931, nepaginat
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potrivit  căreia func ionarii  publici  au obliga ia să promoveze un examen de cunoa tere aț ț ș  

limbii oficiale79 dar procesul continuă i în anul 1930. Cu toate acestea, func ionari care nu auș ț  

promovat examenul au fost men inu i în func ii, iar al ii, declara i reu iti, au fost concedia iț ț ț ț ț ș ț  

sau au avut loc numiri  de func ionari  care nu cuno teau limba română.  În anul 1935 unț ș  

func ionar jude ean este îndepărtat din serviciu din cauza necunoa terii limbii oficialeț ț ș 80, iar în 

martie 1937 se organizează o nouă sesiune de examene81.

Poli ie politic , presa de partid, cenzuraăț  

Prefectul  prime te  o  informare  de  la  prefectul  poli iei  în  4  aprilie  1923,  care  îiș ț  

raportează că până la acea dată „nu s-au observat mi cări protestatare de către evrei în contraș  

constitu iei”, dar că supravegherea va continuaț 82. 

Printr-o  adresă  confiden ială  transmisă  prefec ilor,  Ministerul  de  Interne  se  aratăț ț  

îngrijorat  de  faptul  că  delega ii  români  participan i  la  congresul  federa iei  comunisteț ț ț  

balcanice  din  decembrie  1923 încep să câ tige  aderen i  prin  sate  unde se  interesează  deș ț  

problema agrară. Ministerul cere prefec ilor să dispună „cele mai serioase măsuri” pentru aț  

„urmări această chestiune”; prefectul transmite ordinul mai departe subprefectului, iar acesta 

79 Regulament pentru aplicarea  legii  pentru statutul  funcţionarilor  publici,  în „Monitorul  Oficial”, 
nr.189 din 23 noiembrie 1923.

80 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 839/1937, nepaginat.

81 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 849/1937, nepaginat.

82 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 102/1923, nepaginat.



prim-pretorilor83.  Pim-pretorul  plasei  Hida  îl  informează  pe  subprefect  prin  raportul  de 

inspec ie din octombrie 1924, că nu au avut loc „mi cări cu caracter politic”ț ș 84. 

În 19 i 27 mai 1924, Ministerul de Interne informează din nou prefectura Cluj, că înș  

cursul lunii iunie vor avea loc la Moscova congrese organizate de „Interna ionala Ro ie” iț ș ș  

cere  prefectului  să  cerceteze  i  să  comunice  „la  timp”  care  vor  fi  delega ii  din  judeș ț ț 

participan i ca reprezentan i ai Partidului Comunist Român. Totu i, subprefectul raporteazăț ț ș  

abia în 4 august 1924, că din jude ul Cluj nici un delegat nu va participa la congreseț 85. Anul 

următor,  prefectul  difuza  în  jude  „tablouri  de  propagandă  împotriva  grozăviilorț  

bol evismului”.  Aceste  afi e  aveau  rostul  de  a  ilustra  „vorbirele  func ionarilorș ș ț  

administrativi”, însă se interzicea expunerea lor în cârciumi, întrucât subiectul lor putea da 

loc la interpretări echivoce i unde oamenii de rea credin ă, ar putea să le ia „în derâdere”ș ț 86.

În  primăvara  anului  1925,  prefectul  era  informat  de  către  serviciul  special  de 

Siguran ă din Cluj  că un anumit  număr de studen i  clujeni,  prezenta i  nominal,  vor faceț ț ț  

propagandă la ară în timpul vacan ei de Pa te Partidului Na ional Cre tin, ce urma să seț ț ș ț ș  

constituie. În consecin ă, ministrul de interne fiind informat la rândul său de prefect, ordonăț  

ca studen ii să fie împiedica i să călătorească acasă, sau cel pu in să fie strict supraveghea i înț ț ț ț  

localită ile  de  destina ie.  Prefectul  transmite  ierarhic  subprefectului  ordinele  ministerialeț ț  

„pentru cele legale” iar acesta mai departe prim-pretorilor „spre tire i conformare, în cazuriș ș  

date”87. 

83 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 134/1924, nepaginat.

84 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 120/1924, nepaginat.

85 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 136/1924, nepaginat.

86 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 174/1925, nepaginat.

87 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 202/1925, f.101, 198.
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Subprefectul jude ului Cluj îl i admonestează pe prim-pretorul unei plase, în 30 maiț ș  

1925,  pentru că nu este  prezent  la  toate  adunările  politice din plasă,  pentru a  controla  o 

posibilă propagandă subversivă i îi aduce la cuno tin ă că va fi destituit din func ie, dacă înș ș ț ț  

viitor nu va ti să „dea seama i asupra celor mai mici adunări, consfătuiri, conveniri etc deș ș  

caracter politic, fie de orice colorit”. Asta pentru că - spunea subprefectul - prim-pretorul în 

calitatea  sa  de  „reprezentant  al  poli iei  i  siguran ei  în  plasă”  este  responsabil  fa ă  deț ș ț ț  

adunările „unde se face agita ie, tulburarea ordinei i se conturbă lini tea locuitorilor”ț ș ș 88.

În  22 ianuarie  1926,  ministrul  de interne Gheorghe Tătărescu,  îi  cerea prefectului 

jude ului Cluj descoperirea i trimiterea în judecată a unor agen i străini care răspândeau, înț ș ț  

centrele muncitore ti, tiri despre renun area la tron a principelui Carol. Deoarece astfel deș ș ț  

ac iuni puteau determina tulburarea ordinii publice, prefectul transmitea mai departe ordinulț  

primit prim-pretorilor i jandarmerieiș 89.  În 8 octombrie 1926, ministrul de interne îi cerea 

prefectului ca, împreună cu serviciul de siguran ă, armata i jandarameria să-i găsească pe ceiț ș  

care  organizează  nuclee  clandestine  ale  Uniunii  Tineretului  Comunist  i  să-i  trimită  înș  

instan ăț 90.  Prefectul  primea  misiuni  cu  caracter  secret  i  din  partea  direc iei  generale  aș ț  

poli iei: să supravegheze, discret, persoane repatriate din Rusia i stabilite în jude ul Cluj,ț ș ț  

spre a se vedea dacă regimul sub care au trăit „nu a influen at” sentimentele lor patriotice iț ș  

ideile politice. Prefectul jude ului avea misiunea să raporteze „tot ce sa va constata suspect”ț  

în purtarea lor91. În 13 septembrie 1931, o adunare publică a Partidului Social Democrat este 

autorizată de prefect, cu condi ia ca la adunare să asiste i prim-pretorul plasei, pentru ca înț ș  

88 Ibidem, f.283.

89 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 252/1926, nepaginat.

90 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 252/1926, nepaginat.

91 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 693/1934, 850/1937, nepaginat.



cazul în care „s-ar discuta chestiuni vătămătoare ordinei i siguran ei de Stat” să suspendeș ț  

autorizarea i să risipească adunareaș 92.

În  21  martie  1932,  Adonis  Popov,  pre edintele  organiza iei  jude ene  a  Partiduluiș ț ț  

ărănesc dr. N. Lupu, cerea prefectului să autorizeze adunările publice organizate cu prilejulȚ  

vizitei pre edintelui partidului Nicolae Lupu i să dea dispozi ie jandarmeriei din plase „săș ș ț  

nu se pună piedici” locuitorilor care vor dori să participe la acestea93. 

La 22 iunie 1936, profesorul universitar Cristea Grigoriu solicită autorizarea adunării 

populare din 5 iulie 1936 din Valea Drăganului, ocazionată de prezen a în localitate a luiț  

Gheorghe  Brătianu.  Prefectul  Eugen  Dunca  „ia  act  despre  inerea  adunării  publice”  darț  

dispune i organelor administrative i jandarmeriei, printr-o adresa confiden ială, să ia măsuriș ș ț  

de asigurare a ordinii i  să-i raporteze „de felul cum a decurs adunarea”ș 94. În consecin ă,ț  

notarul comunei Ciucea execută întocmai ordinele primite i redactează o notă informativă înș  

detaliu, privind manifestarea politică ce a avut loc, cu toate datele relevante: cine a organizat 

(învă ătorul, fost membru a mai multor partide), câ i au participat (1.500, majoritatea tineri iț ț ș  

femei),  cine a  luat cuvântul,  la ce s-au referit  discursurile  lor (critici  la adresa Partidului 

Na ional  ărănesc,  cuvinte  de  apreciere  despre  Partidul  Liberal  georgist,  un  nou  partid,ț Ț  

nepătat)95.

În 1923, Ministerul de Interne, prin direc ia poli iei i siguran ei statului, îl anun ă peț ț ș ț ț  

prefectul jude ului Cojocna că a interzis difuzarea a ase ziare de limbă ebraică, cerându-i săț ș  

dispună „măsurile necesare” cerute prin ordinele anterioare96. Aceasta probează că cenzura 

era bine institu ionalizată, devenind o rutină. Ministerul de Interne prin direc ia poli iei iț ț ț ș  

92 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 529/1931, nepaginat.

93 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 569/1932, nepaginat.

94 Ibidem, f.15-17.

95 Ibidem, f.14.
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siguran ei generale, trasmitea în 1924 prefectului i liste cu căr i sau publica ii ce au fostț ș ț ț  

aprobate pentru a intra în ară i a fi difuzate, urmând ca prefectul, de această dată, să iaț ș  

„cuvenitele măsuri pentru a nu se impiedica introducerea i răspândirea lor în ară”ș ț 97. 

Prefectul cerea subprefectului în 28 ianuarie 1925, să ia „cuvenitele măsuri de prohibire” 

a tuturor ziarelor ruse ti tipărite în străinătateș 98. 

În 1927 presa scrisă  este  cenzurată  deja i  în con inut.  Sub un articol  dedicatș ț  

regelui  Ferdinand,  cu  paragrafe  lipsă,  redac ia  ziarului  Partidului  Na ional  Românț ț  

men ioneză că articolul a fost „cenzurat de d-nii Vlad, eful siguran ei i Hodor, prefectulț ș ț ș  

jude ului”.  Paradoxal,  articolul  îl  citeză  pe  Regele  Ferdinand  cu  referire  tocmai  laț  

cenzură,  ca  o  solu ie  extremă:  „Pe  deplin  încrezător  în  spiritul  sănătos  politic  i  înț ș  

adevăratul patriotism al tuturor partidelor, sunt adânc convins că ele vor aprecia greutatea 

cuvântului ce am dat, exprimând dorin a ca cenzura i legea de asediu să nu fie aplicateț ș  

decât ca ultim mijloc, în cazuri extrem”99.

i  în 1929 continuă cenzura presei, Ministerul de Interne interzice sau aprobă,Ș  

după caz, vânzarea mai multor căr i i ziareț ș 100 iar prefectul î i dădea acordul alături deș  

96 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 101/1923, nepaginat.

97 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 140/1924, nepaginat.

98 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 168/1925, nepaginat.

99 „Patria”, Cluj, nr.130 din 21 iulie 1927.

100 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 394/1929, nepaginat.



serviciul de Siguran ă asupra schimbării  redactorului ziarului „Progresul economic”ț 101. 

Cenzura  presei  atinge  un  maximum  în  aprilie  1938,  când  este  înfiin at  în  structuraț  

Prefecturii jude ului Cluj, biroul de cenzură a presei străine. Biroul func iona pe lângăț ț  

oficilul po tal din Cluj, cu cinci func ionari înzestra i cu sarcina „de a opri infiltrarea înș ț ț  

ară a ideilor i curentelor de ordin destructiv i dăunător ordinei i lini tei publice”ț ș ș ș ș 102. 

Cu toate acestea, prefectul avea grijă să- i cultive rela ia cu presa de propagandă,ș ț  

printr-o sus inere financiară directă. Ziarul „Cultura poporului” solicita în 1926 sprijinț  

financiar din partea prefecturii jude ului, arătând că a „luminat i instruit masele ruraleț ș  

ale popula iunii”. În consecin ă, prefectura ordonan ează suma de 4.000 lei din capitolulț ț ț  

bugetar special numit „pentru opere culturale i propagandă na ională”ș ț 103.

În 17 iunie 1931 ziaristul Paul tefan solicita o „remunera ie” de 5.000 lei pentruȘ ț  

„reale servicii de propagandă i informative” aduse prefecturii prin „propaganda culturalăș  

i na ională”, în zeci de comune ale jude ului i „anchete gazetăre ti asupra mersuluiș ț ț ș ș  

administra iei”, publicate în ziare din Cluj i Bucure ti. Prefectul dispune ordonan areaț ș ș ț  

sumei de 3.000 lei pentru jurnalist104. Paul tefan solicita din nou, în 31 octombrie 1931,Ș  

„o  remunera ie  pentru  serviciile  informative  i  de  propagandă  aduse  prefecturii  prinț ș  

presă”, iar delega ia consiliul jude ean îi aprobă petentului suma de 1.500 leiț ț 105. 

101 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 346/1928, nepaginat.

102 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 953/1938, nepaginat.

103 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 240/1926, nepaginat.

104 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 524/1931, nepaginat.

105 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 464/1930, nepaginat.



Ziarul  na ional- ărănist  „Chemarea  Tinerimei  Române”  din  Cluj  solicita  în  6ț ț  

martie  1931  administra iei  jude ene,  să-i  acorde  dreptul  de  a  publica  i  în  acel  anț ț ș  

anun urile  oficiale  ale  jude ului,  arătând  că  orice  sprijin,  oricât  de  mic,  îi  asiguraț ț  

existen a. Delega ia consiliului jude ean aprobă imediat cererea cotidianuluiț ț ț 106. 

Apoi,  redac ia ziarului central  „ ara” trimitea prefectului jude ului Cluj, în 18ț Ț ț  

august 1930, un număr al publica iei i o scrisoare prin care arată că ziarul are „acelea iț ș ș  

principii politice ca i organul guvernamental”, sperând astfel că prefectul va „acorda totș  

sprijinul” ziarului i va contracta abonamente pentru prefectură i pentru câteva comuneș ș
107. 

Presa  controlată  de  Partidul  Na ional  era  în  schimb  neiertătoare  cu  prefec iiț ț  

liberali ai jude ului Cluj. Astfel, în 1923, ziarul local „Patria” vorbea despre „povesteaț  

neregulelor de la Prefectura Cojocna”, considerând necesară „cură irea i dezinfectareaț ș  

radicală a porcăriilor tolerate în jude ”ț 108.

În 1931,  de Anul Nou, un gazetar al ziarului liberal „Na iunea” îl ironizează peț  

prefectul  na ional- ărănist  Adam  Popa  i  pe  func ionarii  superiori  din  prefectură.ț ț ș ț  

„Dulcele Adam ce domne te în raiul pământean a Prefecturii jude ului nostru, alături deș ț  

Iupiterii  i  Sabinii,  flecu te i  ai  Tatălui puterii,  ne-au făcut - ca întotdeuna -  cea maiș ș ț  

excelentă întâmpinare. Din produsele gospodăriei cârmuită de ace tia, s-a înfruptat cuș  

nesa  întreg  naiul  voinicesc  precum i  plevu ca  electorală  a  guvernan ilor  na ional-ț ș ș ț ț

ărăni ti. „Fratele Adam” cu o candidă pudoare i crasă ignoran ă, dar cu puerilă inocen ăț ș ș ț ț  

106 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 515/1931, nepaginat

107 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 462/1930, nepaginat.

108 „Patria”, Cluj, nr.34 din 18 februarie 1923 și nr.37 din  22 februarie 1923.



„conduce”  vastul  aparat  administrativ  al  Prefecturii  jude ului.  Marele  maestru  deț  

ceremonii, Dl. Sabin Mure anu, face i desface după cum îl taie capul. i capul D-sale ...ș ș Ș  

îl împinge sărmanul la ... multe. Iupiter Joe. Voluntarul, încearcă să fie demn de numele 

fulgerătorului zeu i ca atare, consideră împără ia Prefecturii ca mo ia tatălui său. Totulș ț ș  

merge strună ... Nu stăruim prea mult căci „pă alâcul” e dezgustător. Apoi ... oamenii,ș  

oamenii ce „conduc” azi Prefectura ne inspiră multă, multă compătimire”109.

Rolul prefectului în alegeri, controlul administra iilor localeț

Pentru  organizarea  în  bune  condi ii  a  alegerilor,  prefectul  trebuia  să  asigureț  

întreaga  logistică,  inclusiv  automobilele  necesare  distribuirii  căr ilor  de  alegător  înț  

localită ile  jude ului,  de  către  pre edin ii  birourilor  electorale  locale  (de  regulă,ț ț ș ț  

judecători). Pentru aceasta, prefectul solicita tuturor autorită ilor i institu iilor publice,ț ș ț  

ca  pe  parcursul  perioadei  de  desfă urare  a  alegerilor,  să  pună ma inile  din  dotare  laș ș  

dispozi ia prefecturii. În 1931, prefectul Emil Colbazi, neglijent fiind, nu verifică dacăț  

automobilele solicitate corespund necesită ilor. De aceea, prime te răspunsuri pe măsură,ț ș  

precum  cel  al  profesorului  Alexandru  Borza.  Directorul  Institutului  de  botanică 

sistematică din Cluj îi scrie a adar prefectului iorghist în 11 mai 1931, arătând că ma inaș ș  

institutului serve te mai mult transportului de saci cu plante de la câmp, este „mai mult oș  

rablă”, că din cauza lipsei de fonduri, nu are cauciucuri corespunzătoare „care să facă 

sigur un drum”, iar arcurile sunt „hodorogite”. În consecin ă, Alexandru Borza îl roagă peț  

prefectul jude ului „să renun e la gândul” său de a utiliza pretinsul „automobil” pentruț ț  

transportul judecătorilor, deoarece „aceasta ar fi i umilitor i primejdios i din cale afarăș ș ș  

costisitor pentru d-nii judecători”110.

109 „Națiunea”, Cluj, nr.1 din 1 ianuarie 1931.

110 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 519/1931, nepaginat.



Alegerile locale aveau loc la termen, dar frecvent erau organizate alegeri par iale,ț  

ca  urmare  a  unor  perpetue  dizolvări  de  consilii  locale  i  jude ene.  A adar,  votulș ț ș  

alegătorilor,  reprezentarea  lor  politică  în  deliberativele  comunale  sau  jude ene  erauț  

sistematic desconsiderate i anulate, prin voin ă guvernamentală. ș ț

Potrivit legii pentru unificarea administrativă din 1925, un consiliu comunal sau 

consiliul  jude ean puteau fi  dizolvate de către  prefect,  respectiv  de către ministrul deț  

interne, în trei situa ii distincte, prevăzute expres în textul actului normativ: ț

1) numărul consilierilor s-a redus la mai pu in de jumătate ț

2)  consiliul  a  adoptat  hotărâri  „politice,  ca  corp  constituit”  sau  împotriva 

intereselor generale, a ordinii de stat 

3)  consiliul  a  compromis,  cu  rea-credin ă,  interesele  administra iei  ce  i  s-aț ț  

încredin at.ț

A adar, textul fiind suficient de lacunar, calea prefec ilor pentru a comite abuzuriș ț  

este deschisă. Numit imediat după instalarea guvernului Alexandru Averescu, în 8 aprilie 

1926, prefectul Marcian Călu iu î i începe mandatul chiar cu dizolvarea unor consiliiț ș  

locale.  În  lipsa  cunoa terii  activită ii  consiliilor  locale,  actele  de dizolvare  nu puteauș ț  

urmări decât strict interese politice. În urma unui astfel de control, prefectul, membru al 

Partidului Poporului, descoperă că doi consilieri locali sunt „debitan i de beuturi spirtoaseț  

i  ca atare sunt incompatibili,  iar primarul ales este incapabil i  nedemn pentru acestș ș  

post”.111.

În alegerile locale din februarie 1926, într-o comună din jude ul Cluj s-au depusț  

două liste de candidaturi, doar din cauză că în urma unor divergen e dintre preot i oț ș  

parte a locuitorilor s-au format două partide „contrare”112. Dar preo ii în i i se vor dovediț ș ș  

111 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr.9 din 22 aprilie 1926.

112 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 256/1926, nepaginat.



a fi candida i de succes în alegeri. Din cei 36 de consilieri jude eni ale i în anul 1932, 15ț ț ș  

vor fi preo iț 113. De altfel, în 1936 preo ii organizau chiar i întruniri politiceț ș 114.

Dizolvarea  consiliilor  locale,  era  solicitată  uneori  chiar  i  de  cetă eni.  În  1ș ț  

ianuarie  1929,  o  organiza ie  locală  a  Partidului  Na ional  ărănesc  î i  alege  nouaț ț Ț ș  

conducere, ocazie cu care constată că „poporul roagă pe Onoratul Domn Prefect ca să 

binevoiască  a  schimba tot  consiliul  comunal  pentru  că  nu  mai  poate  suferi  ca  să  ne 

conducă i în ziua de azi tot liberalii”ș 115. 

Administrarea  localită ilor  i  a  jude ului  prin  aceste  comisii  interimare,  era  iț ș ț ș  

extrem  de  dificilă  în  lipsa  oricărei  reglementări  cu  privire  la  aceste  organe.  Nici 

competen ele comisiei interimare jude ene nu erau stabilite, prin vreun act normativ. Dinț ț  

această  cauză,  în  6 septembrie  1929 Ministerul  de Interne „a dispus” ca prefectul  să 

conducă acest organism provizoriu116. 

În 3 iunie 1931, prefectul  Emil Colbazi,  în temeiul art.  351, alin.  1 din legea 

administrativă  din  1929,  demarează  o  anchetă  împotriva  a  14  primari  i  totodată  îiș  

suspendă,  neîntemeiat,  din  func ie,  sub  acuza ia  de  propagare  de  „idei  politiceț ț  

subversive”.  Dispozi ia  legală  face  referire  la  posibilitatea  ca  primarii  să  poată  fiț  

suspenda i doar dacă sunt „vinova i de abateri grave de la datorie”. În aceia i zi, prefectulț ț ș  

suspendă,  fără  temei  legal,  i  un  viceprimar  pentru  „cuvinte  injurioase  la  adresaș  

113 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 606/1933, nepaginat.

114 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 789/1936, f.9.

115 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 363/1929, nepaginat.

116 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 438/1930, nepaginat.



Domnului  prim-pre edinte  Nicolae  Iorga”  i  „pentru  că  nutre te  idei  opuse  ideilorș ș ș  

guvernului” i astfel „periclitează lini tea popula iei”ș ș ț 117. 

În 6 ianuarie 1938, guvernul condus de Octavian Goga dizolvă, din nou, toate 

consiliile rurale, urbane, municipale i judeţene, urmând a se organiza noi alegeriș 118.

 Dup  1938ă

Regele Carol al II-lea decretează, la 10 februarie 1938, că până la adoptarea unei 

noi legi administrative, toate actele juridice i administrative ale consiliilor jude ene seș ț  

vor exercita de prefec iț 119. Prin decizia ministrului de interne nr. 2.111 din 11 februarie 

1938, se revocă comisia interimară jude eană iar prin decizia nr. 2.113 din 13 februarieț  

1938,  prefectul  jude ului  Cluj  este  însărcinat  să  gireze,  provizoriu,  „afacerileț  

jude ului”ț 120.

Votarea noii Constitu ii s-a făcut în 24 februarie 1938, în deplină „organizare”,ț  

func ionarii  din jude  fiind condu i de efii  institu iilorț ț ș ș ț ,  in corpore,  la o oră dinainte 

stabilită, la  sec iile  de  votareț 121.  Plebiscitul  organizat  la  Cluj  a  dus  la  următoarele 

117 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 522/1931, nepaginat.

118 Decret-Lege pentru dizolvarea consiliilor comunale și judeţene, în „Monitorul Oficial”, nr.5 
din 6 ianuarie 1938.

119 „Monitorul Oficial”, nr.39 din 17 februarie 1938.

120 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 885/1938, nepaginat.

121 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 897/1938, nepaginat.



rezultate: din 86.318 votan i, 86.277 au votat pentru i doar 41 împotriva noii Constitu iiț ș ț
122. Apoi, to i func ionarii publici din Cluj au depus jurământul pe noua Constitu ie.ț ț ț  

Celor ce ar fi refuzat, nu li s-ar fi plătit salariul până la depunerea jurământului123. Urma 

apoi ca înaintea Pa telui, conform unei hotărâri a Consiliului de mini tri, to i func ionariiș ș ț ț  

să se împărtă eascăș 124.

 În 10 iunie 1938, prefectul Manole Enescu fiind supărat că pretorii nu au în elesț  

încă „noua orânduire i noul mers al vremurilor” pe care le era dat să-l trăiască, este deș  

părere că trebuie schimbată „înteaga mentalitate birocratică ce a existat în trecut, datorită 

influen ei  politicianismului,  distructiv  i  destrămător”,  dar  pentru  aceasta  func ionariiț ș ț  

trebuie  să- i  revizuiască „atitudinea  din trecut”.  Cei  ce  nu se vor  conforma întocmaiș  

dispozi iilor primite „vor ajunge la acte, care le va distruge cariere”ț 125.

Prefectul Manole Enescu dizolvă toate comisiile interimare comunale iar pretorii 

sunt însărcina i să numescă noi comisii „dintre gospodarii recunoscu i ca oameni cinsti iț ț ț  

cu  autoritate”.  În  mod  nea teptat,  pretorii  vor  întâmpina  dificultă i.  Astfel,  deoareceș ț  

„consultarea  ob tei”  pentru  numirea  noilor  comisii  interimare  nu  a  dat  „rezultateș  

satisfăcătoare”  ministrul  de  interne  decide  „schimbarea  sistemului  i  a  metodei”  deș  

desemnare a reprezentan ilor administra iilor comunale: prefectul va numi câte un primarț ț  

care  va  conduce  singur  administra ia  în  comună,  dintre  demobiliza i  sau  ofi erii  înț ț ț  

122 „Biruința”, Cluj, nr.20 din 26 februarie 1938.

123 „Biruința”, Cluj, nr.22 din 6 martie 1938.

124 „Biruința”, Cluj, nr.26 din 3 aprilie 1938.

125 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 886/1938, nepaginat.



rezervă, care nu fac parte din partide politice i nu au fost primari „sub regimul de partid”ș
126.

Cel  ce  se  semna  adesea  prin  formula  „colonel  Enescu  Manole,  prefectul 

jude ului”ț 127,  se  va  dovedi  imediat  după  numire  un  amator  al  administra iei  publice,ț  

ac iunile i deciziile sale semnalând deja instalarea ț ș de facto a unui regim autoritar. 

Sediul i patrimoniul prefecturii jude uluiș ț

În  perioada  1896-1897  este  construit  palatului  jude ean,  după  proiectulț  

arhitectului Alpár Ignác128.  Palatul administrativ va servi ca sediu pentru administra iaț  

jude eană până îț n 3 noiembrie 1938, când prefectura se mută în str. Regală nr. 6, pentru a 

face loc rezidentului regal al inutului Someț ș129. 

126 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 886/1938, nepaginat.

127 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 897/1938, nepaginat.

128 Gaal  György,  Kolozsvár  kétezer  esztendeje  dátumokban  [Cei  2000  de  ani  ai  Clujului  în  date],  în 
Kolozsvár 1000 éve, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Magyar Közművelődési Egyesület, 2001, p.341.

129 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 886/1938, nepaginat.



De remarcat că în 1897, palatul comitatului nou construit se situa la intersec iaț  

străzilor London i Mănă turș ș 130 iar în 1941, strada pe care se găse te ș palatul jude ean seț  

nume te Benito Mussoliniș 131.

Palatul  prefecturii,  având  o  lungime  de  5.875  stânjeni  (11.139  metri)  a  fost 

evaluată în 31 decembrie 1928 la suma de 38.000.000 lei132. În 1930, în sediul prefecturii 

î i aveau birourile i inspectoratul general administrativ, plasa centrală, biroul statistic,ș ș  

comitetul local de revizuire iar anterior i comisia de rechizi iiș ț 133.

În  1929,  func ionarii  prefecturii  erau  extrem  de  preocupa i  de  salubritateaț ț  

spa iilor din palatul administrativ, de prevenirea unor îmbolnăviri, astfel că fac propuneriț  

în consecin ă. Problema era cauzată de invalizii de război care sta ionau în fa a birouluiț ț ț  

Societă ii invalizilor de război - Regionala Cluj, situat în sediul prefecturii. Ace tia, „prinț ș  

purtarea  lor  i  felul  lor  de  a  fi,  periclitează sănătatea  func ionarilor  biroului  statistic,ș ț  

precum i al altor func ionari i persoane, a căror drum trece pe coridorul în cauză, dinș ț ș  

motivul că în primitivismul lor i lipsa de cultură i educa ie, aruncă sputa pe jos i peș ș ț ș  

pere ii coridorului, de asemenea mucuri de igarete i resturi de mâncăruri” iar geamurileț ț ș  

biroului  „nu  pot  fi  deschise,  spre  aerisire,  deoarece  sta ionarea  birjelor  imediat  subț  

geamuri,  nu  permite  aceasta”.  Ca  urmare,  medicul  ef  al  jude ului  propune  ca  toateș ț  

serviciile  să  fie  prevăzute  cu  cel  pu in  un  lighean,  prosoape  i  săpun,  numărulț ș  

130 Gheorghe Vais, Biblioteca Centrală Universitară 1906-1909, Cluj-Napoca, Edit. Alma Mater, 
2006, p.14.

131 András Fodor, Op.cit., p.230.

132 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 449/1930, nepaginat.

133 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 438/1930, nepaginat.



„scuipitoarelor” pe coridoare i în birouri să fie înmul it, iar coridoarele i podelele să fieș ț ș  

spălate cel pu in odată pe săptămână i unse cu ulei sau petrolț ș 134.

Prefectura jude ului Cluj închiria la cerere i contra cost, sala festivă sau sala deț ș  

sticlă,  pentru  diverse manifestări  culturale  sau tiin ifice.  În  14 martie  1923,  comisiaș ț  

administrativă condusă de prefectul Alexandru tefănescu hotăra ca sala  mare i  salaȘ ș  

mică  a  palatului  jude ean  să  fie  utilizată  doar  pentru  concerte  i  întruniri,  deoareceț ș  

„folosindu-se pentru scopuri de dansuri i expozi ii, se ruinesc”ș ț 135. 

Sala festivă a palatului jude ean era închiriată, spre exemplu, pentru desfă urareaț ș  

edin elor sinodului eparhial ortodoxș ț 136, unor conferin e ale organiza iilor studen e tiț ț ț ș 137 

sau a unor concerte sus inute de soli ti ai Operei Româneț ș 138. În 25 aprilie 1925, sala mare 

era închiriată pentru un concert, contra sumei de 3.500 lei139.

Sala  de sticlă  a  prefecturii  a  fost  închiriată  în 1925 i  unui  pictor  pentru a- iș ș  

expune, timp de câteva săptămâni, lucrările proprii i care pentru chiria sălii a plătit oș  

134 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 405/1929, nepaginat.

135 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 90/1923, f.684.

136 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 177/1925, nepaginat.

137 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 313/1928, nepaginat.

138 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 402/1929, nepaginat.

139 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 198/1925, nepaginat.



sumă de 200 lei pe zi140. Pentru o altă expozi ie de pictură, directorul colii de arte plăteaț ș  

în octombrie 1926 tot 200 lei pe zi, dar i cheltuielile aferente de încălzire i iluminatș ș 141. 

Pe  lângă  bunurile  imobile,  prefectura  jude ului  Cluj  de inea  în  proprietate  iț ț ș  

automobile.

În 1924, prefectul Septimiu Mure anu solicita ajutorul Ministerului de Interne,ș  

deoarece nu dispunea de un „autoturism bun” atât de necesar pentru inspectarea unui 

jude  cu o întindere „de peste  200 km, cu drumuri destul de uzate i  accidentate”ț ș 142. 

Prefectul motiva necesarul de automobile i prin faptul că ora ul Cluj este „a 2-a a aș ș ș  

zicând capitală, unde se învârt mul i delega i ai statelor străine, delega ii universită ilor iț ț ț ț ș  

societă ilor  culturale,  administrative  a  ării”  i  „adăposte te  în  continuu  pe  Domniiț ț ș ș  

Mini trii ai ării, se fac serbări culturale, na ionale etc”ș ț ț 143.

În 1 septembrie 1925, prefectura avea deja în dotare un autoturism în stare de 

func ionare - marca „Steyr” - donată de Ministerul de Interne. Subprefectura jude uluiț ț  

de inea un autoturism marca „Dion” scos din circula ie, provenit de la fostele autorită iț ț ț  

maghiare i  unul marca „Benz”,  cumpărat în 1910 dar uzat.  Jude ul Cojocna avea înș ț  

dotare un automobil „Ford” de asemenea uzat,  provenit  de la Consiliul  Dirigent144.  În 

140 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 190/1925, nepaginat.

141 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 244/1926, nepaginat.

142 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 150/1924, nepaginat.

143 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 184/1925, nepaginat.

144 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 184/1925, nepaginat.



1926, prefectura de ine trei automobile: „Steyr”, „Ford” i „Morris  ț ș Léon Bollée”145. În 

1930,  se  achizi ioneză  pentru  administra ia  jude eană,  printre  alte  automobile,  i  unț ț ț ș  

automobil de lux marca „Chrissler”, contra sumei de 320.000 lei146.

 

145 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 272/1927, nepaginat.

146  „Monitorul Oficial al jude ului Cluj”, nr.20 din 12 iulie 1930.ț
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