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ZENOBIE VASILESCU, ULTIMUL PRIMAR LIBERAL  

AL CRAIOVEI (1945–1947) 

ȘERBAN PĂTRAȘCU 

Abstract: Between 1945–1947, the city of Craiova was led by Zenobie 
Vasilescu, a young medical doctor and a liberal politician from the party of 
Gh.Tătărescu. Under the difficult conditions from that time, marked by the 
end of the war and the soviet military occupation, the mayor made efforts to 
solve the managing and supplying problems of the city. Moreover, as 
representative of the liberal party, he supported the local traders and 
producers.  
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Pe 19 aprilie 1945, avea loc la Craiova ceremonia1 instalării noului primar, 

Zenobie (Zeni) Vasilescu, un tânăr medic din localitate, membru al Partidului 
Național Liberal Gh. Tătărescu. Conștient de împrejurările critice în care urma 
să-și desfășoare activitatea, edilul nu se hazarda să facă promisiuni: „În ce privește 
programul de realizări, ar fi riscant să fac o precizare; acum, când preocupări mai 
neașteptate, ne cer soluții tot atât de grele. Absolut conștient însă, de sarcina grea 
ce-mi incubă, mă voi strădui să satisfac toate nevoile acestui municipiu, astfel 
încât, prin muncă, cinste și dreptate pentru toți să pot face ca nădejdile cetățenilor 
din Craiova să fie cele așteptate”2. 

Într-adevăr, sfârșitul războiului găsea Craiova sub ocupația militară sovietică, 
cu partidele de stânga în plină efervescență, cu un surplus de populație determinat 
de refugiații din Basarabia (cca 10 000), cu mari lipsuri în aprovizionarea orașului, 
și cu probleme edilitare. 

Viața craiovenilor, ca de altfel, a majorității românilor, nu a fost ușoară în 
această perioadă. Lipsa alimentelor de strictă necesitate (pâine, carne, ulei,  

 
 Cercetător ştiinţific III dr. Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, 

Craiova;  e-mail: serban_patrascu@yahoo.com 
1 La 14 aprilie 1945, ministrul de interne Teoharii Georgescu, a semnat decizia de numire a 

noilor primari din Oltenia, iar la Craiova a fost numit doctorul Zenobie Vasilescu (Ziarul „Situația”, 
anul II, nr. 155 din 19 aprilie 1945, p.1); La 4 iunie 1945, primarul Zeni Vasilescu îi numește ajutor 
de primar pe Constantin Băzăvan (social-democrat) și pe Neculce Popescu (comunist) (Buletinul 
Oficial al Municipiului Craiova, anul V, nr. 1–5, 1945, p. 1). 

2 Ziarul „Situația”, anul II, nr. 156 din 20 aprilie 1945, p. 2. 
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zahăr ș.a.) de pe piața orașului, creșterea prețurilor și a taxelor, debitul scăzut al 
apei potabile, întreruperea tot mai frecventă a curentului electric, salubritatea și 
curățenia străzilor, au fost reclamate în dese rânduri primarului. 

 

 
Fig. 1. Zenobie Vasilescu – fotografie din anii 1940. 

Sursa: Colecția personală. 

Zeni Vasilescu s-a născut la Craiova3 pe 15/30 octombrie 1905, într-o familie 
venită din Ardeal și stabilită în localitate în secolul al XIX-lea. Tatăl său, de 
profesie tăbăcar, om harnic și chibzuit, a reușit ca, până după primul război 
mondial, să agonisească sume mari de bani cu care a cumpărat case și imobile în 
oraș. Din cei cinci copii ai săi (patru băieți și o fată), Zeni a urmat cursurile 
Facultății de Medicină din București pe care a absolvit-o în anul 1931, cu 
specializarea ginecologie. 

În 1934, a fost numit medic secundar la Spitalul Filantropia din Craiova 
(Decizia ministerială nr. 38121 din 23 iulie 1934), iar din septembrie 1941 și până 
în septembrie 1948, a deținut funcția de medic șef al Casei Asigurărilor Sociale 
Craiova (Decizia ministerială nr. 017472 din 23 octombrie 1941). În perioada 
iunie-noiembrie 1941 a participat la luptele de pe Frontul de Est, cu Ambulanța 3 
Divizionară, având gradul de căpitan din serviciul medical. Pe lângă slujba la stat, 
dr. Zenobie și-a exercitat profesia și în cabinetul medical particular deschis chiar în 
locuința4 sa din str. Calomfirescu nr. 48 (actuala str. Câmpia Islaz). 

 
3 Mulțumesc pe această cale doamnei Olteea Vasilescu, fiica doctorului Zenobie Vasilescu, 

pentru informațiile, documentele și fotografiile pe care mi le-a pus la dispoziție. 
4 Fiind grav avariată de cutremurul din 1977, casa a fost demolată. 



 Zenobie Vasilescu, ultimul primar liberal al Craiovei (1945-1947) 191 

În 1929, s-a căsătorit cu o colegă de breaslă, Maria Goșa, iar la scurtă vreme, 
s-a născut singurul lor copil, o fetiță pe nume Olteea. 

Bun profesionist, bărbat atrăgător și plin de farmec, sociabil și volubil, 
plăcându-i viața și oamnenii, Zeni și-a făcut cu ușurință numeroși prieteni în 
societatea craioveană. 

Probabil, intrarea sa în politică, de care se ținuse departe până atunci, se 
datorează în bună măsură prieteniei cu Emanoil (Nolică) Tătărescu, șeful organizației 
liberale din Dolj și fratele lui Gheorghe Tătărescu, fostul prim-ministru. 
 

 
Fig. 2. Zeni Vasilescu împreună cu colegii din partidul liberal – fotografie din anii 1940. 

Sursa: Colecția personală. 

Pornită în toamna anului 1944, „reorganizarea Partidului Național Liberal” – 
în fapt, constituirea unei noi formațiuni politice liberale5, condusă de Gh. Tătărescu 
și dispusă să colaboreze cu partidele de stânga la formarea unui guvern de  
coaliție – a fost finalizată la începutul anului 1945. 

O serie de organizații liberale județene, printre care și cea din Dolj6  
(21 februarie 1945), și-au exprimat adeziunea la noul partid. Aceată aderare a 

 
5 În Circulara nr. 1 din 1 septembrie 1944, intitulată Către Președinții Organizațiilor 

Partidului Național-Liberal, Gh. Tătărescu solicita acestora: „avem îndatorirea să ne ocupăm grabnic 
de refacerea forțelor prin care se vor realiza reformele de mâine, de refacerea și reorganizarea 
propriului nostru partid. Începeți fără întârziere această acțiune de reorganizare pe baza instrucțiunilor 
orale ce vi s-au dat. În scurt timp veți primi și instrucțiile noastre scrise privind programul, structura 
și metodele partidului național-liberal în configurația politică de mâine a țării”. 

6 Narcis Dorin Ion, Gheorghe Tătărescu și Partidul Național Liberal (1944–1948), București, 
Editura Tritonic, 2003, p. 71. 
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dus la scindarea PNL–Dolj: o parte a liberalilor, în frunte cu I. Plessia, a rămas 
credincioasă partidului condus de Dinu Brătianu, iar cealaltă parte a lor, având 
drept șef pe Em. Tătărescu, l-a urmat pe Gh. Tătărescu. 

Printre membrii PNL – Tătărescu din Dolj se aflau: vechi politicieni liberali 
(Alexandru B. Iliescu – fost prefect al jud. Dolj și senator; Toma Vălureanu – fost 
senator; Ioan F. Popescu – fost deputat, fost primar al Craiovei și prefect al  
jud. Dolj; Dem. Popescu – Dolj, fost senator), avocați (Eliodor Vergatti – Decanul 
Baroului Dolj; Ștefan G. Boțoiu – fost director al Teatrului Național din Craiova), 
militari (Gheorghe Opran – colonel medic; Dan Bâtcă – maior; Petre Urziceanu – 
general; I. Marinescu – colonel), ingineri (Drăniceanu – directorul 
Întreprinderilor Comunale; Diaconeasa – șeful Serviciului Tehnic al Mun. 
Craiova), comercianți, doctori, învățători ș.a. În partid, dr. Zenobie Vasilescu a 
deținut funcția de șef al sectorului Plenița, iar, ulterior, pe cea de secretar 
general al organizației PNL – Tătărescu din Dolj. 

După constituirea guvernului Dr. Petru Groza și împărțirea posturilor 
administrative între membrii coaliției aflată la putere, printre care s-a numărat și 
formațiunea politică a lui Gh. Tătărescu, postul de edil al Craiovei a revenit 
liberalilor tătărescieni, care l-au desemnat pe dr. Zenobie Vasilescu. 

În aceste vremuri, marcate de sfârșitul războiului și de prezența militară 
sovietică, de instabilitate politică și economică, când viața era plină de griji iar 
pericolele pândeau la tot pasul, fotoliul de primar al orașului, ocupat de Zeni 
Vasilescu, încetase să mai fie o sinecură, ca altădată. După cum menționa 
organul de presă al partidului, ziarul „Drum Nou”: „Ar fi suficient să spunem 
atât, pentru ca să ne dăm seama de sarcina aproape copleșitoare pe care dr. 
Vasilescu a primit s-o ducă pe umeri, cu toate riscurile și neajunsurile ei. Căci e 
un adevărat eroism să cutezi a înfrunta o situație atât de vitregă și o stare de 
nemulțumire generală atât de confuză, cu mijloace și posibilități aproape 
inexistente. Trăim vremuri care nu numai că sunt deasupra noastră, dar care în 
fiecare clipă stau să ne strivească. De aceea, suferim și răbdăm mult, fără să 
putem cârti nimic. Singurul lucru pentru care luptăm, este să putem supraviețui 
acestor momente critice. Ar fi nedrept deci, să se ceară primarului Craiovei mai 
mult decât e omenește posibil; și mai ales, să i se stribuie lipsuri și neajunsuri  
care nu stau nici în căderea, nici în puterea lui să le remedieze în întregime. 
Prezența sa în acest post de veghe, e o alegere. Menținerea sa în el, cu dârzenia 
de care dă dovadă, e un curaj civic”7. 

Cu mijloace limitate8, și în pofida greutăților de tot felul, tânărul primar 
s-a străduit să-și facă datoria. În anii 1945–1946, s-au întreprins numeroase 

 
7 Medalioane politice: Dr. Zeni Vasilescu, în ziarul „Drum Nou”, anul II, nr. 3 din 30 martie 

1946, p. 1. 
8 „Servicii dezorganizate de mobilizările massive, ca și de lipsa utilajului necesar, care fusese 

rechiziționat pentru trebuințele militare, sau ridicat de trupele în trecere. O suprapopulație creiată de 
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lucrări edilitare, strict necesare, fiind reparate o serie de străzi, unele purtând 
urmele bombardamentelor americane din vara anului 1944. Atelierul de 
fabricare a dalelor a fost repus în funcțiune, și a lucrat tot timpul, fără 
întrerupere, spre a putea produce dalele necesare lucrărilor de trotuare, în regie 
și în antrepriză. 

Astfel, s-au executat: 

− „Repavarea și repararea străzii Calomfirescu, partea carosabilă, cuprinsă 
între str. Madona Dudu și str. Primăverii. 

− Repavarea str. Horezului cu piatră cubică. 
− Pavarea din nou cu piatră alicarie și arocament a str. Petre Ispirescu. 
− Repararea str. Principele Nicolae. 
− Repararea str. Aurelian. 
− Repararea Bulevardului Carol I, în prelungirea dintre str. Cuza Vodă și 

I.C. Brătianu. 
− Repavarea Bulevardului Știrbei în fața Autogării. 
− Lucrările de amenajare a piațetei de joncțiune dintre Calea Unirii și Piața 

Elca (fundătura Glatz). 
− Pavarea cu asfalt a trotuarului str. Cuza Vodă. 
− Pavarea cu dale de beton a trotuarelor pe str. Calomfirescu și E. Carada, 

precum și amenajarea unui scuar la intersecția str. E. Carada și 
Calomfirescu. 

− Pavarea din nou cu piatră a str. Fluturilor, str. Regele Ioanițiu, str. 
Mărășești, str. Aleea Col. Gaicu, str. Logofătu Tăut, str. Brâncoveanu etc. 

− Repavarea str. Ștefan cel Mare. 
− Lucrări de terasament pe Bulevardul I.G. Duca. 
− Repavarea str. Ion Hera etc. 
− Pavarea trotuarului cu dale de beton pe str. I.C. Brătianu, str. Ghica Vodă 

și Elena Doamna. 
− Reparații de asfalt pe partea carosabilă și trotuare pe străzile Bibescu, 

Unirii, Kogălniceanu etc. 
− Reparații la partea carosabilă a str. Bucureștilor, Cuza Vodă, Caracal, 

Buzești, Amaradia, întrebuințându-se nisip adus cu mașini puse la 
dispoziție de armata sovietică. 

− Lucrări de reparații la Ștrandul Municipal, la Școala Obedeanu etc. 
− Trotuare de asfalt pe str. Cuza Voda și lărgirea acestei străzi. 

 
valul refugiaților și o secăturire a resurselor alimentare, provocată de obligațiile armistițiului, ca și de 
preluările unităților de ocupație. Un climat politic nou, în care domnia sa, ca exponent al unui partid 
politic tradițional, urma să se angreneze, realizănd sudura unei reale colaborări” (Ibidem, anul II,  
nr. 16 din 14 august 1946, p. 3). 
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− Construcția podului de beton armat pe Bulevardul Știrbei, peste pârâul 
Serca etc. 

− Desfundarea ulicioarei dintre str. Unirii și Piața Elca și transformarea ei 
într-un pasaj modern, asfaltat și lărgit, spre a deveni o mică arteră de 
comunicație într-un cartier central și de animație comercială. 9“ 

 
În 1946, Primăria Craiova l-a angajat pe arh. Duiliu Marcu10, directorul 

Serviciului Sistematizării din Ministerul de Interne, pentru realizarea unui plan de 
sistematizare al orașului. Pe baza acestuia, a fost elaborat un proiect edilitar 
ambițios, pe doi ani, care prevedea:  

− „pavarea cu piatră cubică și alicarie a circa 100 000 m.p. străzi periferice; 
− pavarea cu dale de ciment a trotuarelor după străzile periferice, în 

suprafață de 40 000 m.p.; 
− asfaltarea trotuarelor și a părții carosabile pe străzile centrale, în suprafață 

de 50 000 m.p. și mutarea materialului respectiv pe străzile periferice; 
− construirea unui local modern de primărie, corespunzător nevoii 

serviciilor și prestigiului acestui municipiu; 
− centralizarea tuturor azilelor Primăriei într-un azil central și modern; 
− amenajarea Pieții centrale (Marșeu), cum și a celor de sectoare (Piața 

Elca, Chiriac etc.); 
− modernizarea Târgului de Săptămână; 
− modernizarea și mărirea Stadionului; 
− construcția a 5 cantoane de barieră, etc.”11. 

 
Lipsurile de tot felul (de la fondurile bugetare, la ustensile și brațe de muncă), 

dar mai  ales, situația politică, au împiedicat îndeplinirea proiectului. Regimul 
comunist nu putea să vadă cu ochi buni realizările unui primar liberal, iar după 
alegerile din noiembrie 1946, liberalii lui Tătărescu au avut zilele numărate în 
guvernul Groza. 

Cu toate acestea, în toamna anului 1946, din dispoziția primarului, programul 
edilitar demarase. Cu ajutorul armatei (Corpul 7 Teritorial condus de generalul 
Agricola) care a pus la dispoziție soldați, au început „a se efectua imediat lucrările 
la Bulevardul de Centură, ce face legătura între Calea Bechetului și Calea 
Caracalului, pătrunzând printre Parcul Romanescu și Cimitirul Ungureni”12. 

 
9 Ibidem. 
10 Fondurile pentru realizarea lucrărilor erau de 285 milioane lei, din care 85 milioane din 

venitul propriu al Primăriei, iar 200 milioane lei de la Ministerul de Interne (Ziarul „Situația”, anul II, 
nr. 527 din 2 august 1946, p. 2). 

11 Ziarul „Drum Nou”, anul II, nr. 23 din 8 octombrie 1946, p. 1. 
12 Ibidem. 
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Fig. 3. Sediul Primăriei Craiova din Calea Brestei – carte poștală circulată în 1930. 

Sursa: Colecția personală. 

Nerealizată a rămas și o altă inițiativă a primarului și a organizației liberale 
din care făcea parte. Sub titlul „O grandioasă operă edilitară la Craiova”, ziarul 
partidului – un adevărat Buletin Oficial al Primăriei – îi informa pe craioveni că: 
„Institutul general de Asigurare, Economie, Credit și Asistență al funcționarilor și 
pensionarilor publici, în urma intervenției domnilor Emanuel Tătărescu, șeful 
organizației doljene a PNL, și dr. Zeni Vasilescu, primarul mun., a hotărât să 
construiască pe terenul situat în Calea Bucureștilor, lângă Fabrica de Ghiață, donat 
de Primărie, un grandios palat, cu mai multe etaje, ce va cuprinde jos: prăvălii, 
restaurant, bancă; iar la etaj:sală de spectacol, bibliotecă și farmacie. Tot în această 
clădire va fi cuprins și un hotel cu peste 50 de camere, pus la dispoziția 
funcționarilor și pensionarilor publici cu preț redus, cât și la dispoziția 
particularilor. Lucrările acestei grandioase opere edilitare vor începe la 1 august și 
vor fi terminate într-un an”13. 

Aprovizionarea orașului cu alimente, în special cu pâine, a constituit une 
dintre preocupările majore ale Primăriei. În 1946, deși recolta de grâu în județul 
Dolj, în ciuda secetei, fusese bogată, craiovenii primeau pe cartele rații tot mai mici 
de pâine, de proastă calitate și din ce în ce mai scumpă14. Mai rău, erau zilele sau 
chiar săptămâni întregi când pâinea lipsea cu desăvârșire. 

 
13 Ibidem, anul II, nr. 3 din 30 martie 1946, p. 4. 
14 „Azi, așa cum se fabrică pâinea de cea mai mare parte din brutari, constituie o permanentă 

primejdie pentru sănătatea oamenilor. Nu e cetățean care să nu se plângă de pâinea de proastă  
calitate – crudă, cu miros urât și acră” (Ibidem, anul II, nr. 29 din 2 decembrie 1946, p. 2), 
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Colectarea cerealelor din județ se afla în mâinile Oficiului Economic 
Județean15 de pe lângă Prefectură, care le reglementa după un plan general de 
repartiție: cerințele Armistițiului, hrănirea trupelor de ocupație din Craiova, 
ajutorarea județelor înfometate din Moldova16, precum și aprovizionarea 
Bucureștiului. Cerealele care rămâneau, după îndeplinirea acestor obligații, erau 
distribuite către morile din oraș pentru consumul cetățenilor. 

În situația dată, în care aprovizionarea cu pâine a Craiovei era tot mai 
deficitară și anevoioasă, edilul a luat măsură constituirii unui stoc de făină, ca 
rezervă pentru cel puțin 30 de zile, din care să se poată prelua cantitățile necesare, 
atunci când aprovizionarea de la zi la zi ar întâmpina dificultăți. În acest scop, încă 
din vara anului 1946, Primăria a încercat contractarea unui împrumut de cel puțin 2 
miliarde lei, pentru achiziționarea grâului necesar. Cum însă, împrumutul nu s-a 
putut realiza, Zeni Vasilescu s-a adresat morarilor craioveni care dispuneau de 
capital, spre a achiziționa din noua recoltă, pe cont propriu, rezerva de grâu 
necesară orașului. La apelul primarului a răspuns Moara Schmidt17, iar în curând a 
fost colectată, înmagazinată și pusă în curs de prelucrare o cantitate de 200 vagoane 
de cereale. 

Se părea că, în sfârșit, craiovenii nu aveau să mai fie lipsiți de pâinea cea de 
toate zilele. Cu atât mai mult, cu cât, și unul dintre membrii guvernului aproba 
inițiativa edilului: „Profitând de prezența întâmplătoare, în județul nostru a gen. 
Pârvulescu, ministru subsecretar de stat al aprovizionării și fiu al acestui județ, 
originar din Cetate, a obținut următoarele avantaje pentru Craiova: “1.  Constituirea 
unui  stoc intangibil de făină, ce se află deja colectat la Moara Schmidt, care să 
formeze rezerve pentru cel puțin o lună a hranei populației cu pâine. 2. 
Aprovizionarea cu 60 vagoane cartofi de la Sibiu și Făgăraș, la preț maximal. 3. 
Furnizarea a 1000 de becuri pentru reconstituirea rețelei de iluminat electric a 
orașului, care a fost dezorganizată prin furturile de sârmă și becuri ale acestei 
rețele. 4. Furnizarea a 1000 m. stofă (doc) pentru funcționarii salubrității. 5. 
Încadrarea funcționarilor Primăriei, după noile norme ale legii funcționarilor 
comunali și legii statutului funcționarilor publici. Și alte asemenea proviziuni și 
materiale de primă necesitate pentru nevoile obstești”18. 

În ciuda asigurărilor, stocul de făină al Primăriei a fost preluat rapid, în numai 
o săptămână, de către Oficiul Economic Județean care l-a dirijat către 
aprovizionarea Capitalei și a regiunilor înfometate din țară. Ulterior, în baza 

 
15 La începutul lunii octombrie 1946, în fruntea Oficiului Economic a fost numit comunistul 

Marin Popescu, secretarul general al Blocului Partidelor Democratice din Jud. Dolj (Ibidem, anul II, 
nr. 23 din 8 octombrie 1946, p. 4). 

16 Județului Dolj i-a revenit sarcina de a ajuta regiunile deficitare cu 1100 vagoane grâu de 
sămânță și 12 500 vagoane grâu pentru hrană (Ziarul „Situația”, anul II, nr. 618 din 16 noiembrie 
1946, p. 2). 

17 În aprilie 1946, proprietarul Morii, industriașul Luca Schmidt a fost arestat sub învinuirea că 
a încercat să dea mită 15 milioane lei (Ibidem, anul II, nr. 442 din 15 aprilie 1946, p. 1). 

18 Ziarul „Drum Nou”, anul II, nr. 23 din 8 octombrie 1946, p. 1. 
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ordinului Ministerului Aprovizionării s-a decis ca orașul Craiova să dețină o 
rezervă de grâu pentru numai cinci zile19. 

Să notăm și încercările edilului de a opri creșterea vertiginoasă a prețului la 
pâine. Astfel, o pâine care la București costa 100 lei, la Craiova se vindea cu 500 
lei, iar fabricanții locali solicitau o nouă majorare a prețului. Pe 4 martie 194620, 
reprezentanții morilor și fabricilor de pâine din localitate au fost convocați într-o 
conferință la Primărie pentru a se stabili noul preț al pâinii. „Invocând salariile de 
mizerie ale salariaților, înfățișând starea precară a lumii muncitoare, argumentând 
neputința celor nevoiași și împovărați de familii grêle de a suporta o urcare prea 
mare a prețului pâinii, primarul Craiovei, a cerut morarilor și brutarilor să aibă 
toată înțelegerea impusă de zilele aspre ce le trăim și să facă sacrificiul comun de a 
nu majora prețul pâinii peste 500 lei”21. 

Salubritatea22 și curățenia străzilor orașului, lipsa apei23 și întreruperea 
iluminatului public au reprezentat motive puternice de nemulțumire pentru 
cetățenii din Craiova. Cu toate că asigurarea acestor servicii cădea în sarcina 
Uzinelor Comunale, organizație autonomă, depinzând direct de Ministerul de 
Interne, cu buget și personal propriu – Primăria s-a implicat în rezolvarea acestor 
probleme, îndeosebi în cea a apei. 

Lipsa de apă a devenit insuportabilă – titra un ziar din localitate, în vara 
anului 1946, în care se arăta că: „Regimul apei la care a fost supusă Craiova, a atins 
maximul de nemulțumire a populației și de justificate proteste. Domnii de la 
Serviciul Apelor sau sunt lipsiți de competență sau își bat joc pur și simplu de 
populație. Căci altfel nu se explică modul acesta barbar de-a lăsa pe cetățeni 20 de 
ore din 24 lipsiți de apă”24. Această situație dusese la vânzarea unui pahar cu apă, 
în gara orașului , cu 500 lei, iar prețul la gheață crescuse peste măsură. Potrivit 

 
19 Ibidem, anul II, nr. 24 din 16 octombrie 1946, p. 4. 
20 Ziarul „Situația”, anul II, nr. 408 din 4 martie 1946, p. 1. 
21 Prețul păinii. Un elogiu pentru primarul Municipiului Craiova, în ziarul „Drum Nou”,  

anul II, nr. 5 din 13 aprilie 1946, p. 1. 
22 Directorul Uzinelor Comunale, ing. Drăniceanu recunoștea că: „Este foarte adevărat, orașul 

este foarte murdar, însă – lipsa noastră de fonduri pe de o parte și neglijența cetățenilor pe de alta – 
întrețin această stare de murdărie. În 1940–1941, serviciul de salubritate al Craiovei dispunea de 30 
furgoane, 8 autocamioane și aproape 100 de oameni. Nevoile războiului, adică rechizițiile făcute, au 
mai lăsat acestui serviciu azi 9 furgoane, dintre care unul s-a stricat de curând și nu mai poate fi 
folosit, un tractor „Katerpilar” cu două remorci, și patru autocamioane vechi care de multe ori nu 
termină nici o cursă din cauza defectelor produse la motoare ale căror piese sunt vechi, sau din cauza 
altor pene care se ivesc. Oamenii de care dispune serviciul sunt în număr de 37, deoarece salarizarea 
este insuficientă și nu mai atrage pe nimeni. În 1940–1941, furgoanele și camioanele ridicau cel puțin 
o dată pe săptpmână gunoaiele din curțile cetățenilor, azi nu putem face lucrul acesta nici o dată pe 
lună și nici la două luni o dată.” (Ziarul „Situația”, anul II, nr. 545 din 24 august 1946, p. 1-2). 

23 „Lipsa de apă, ca și slăbirea curentului electric, se datoresc excesului de consum făcut de 
suprapopulația orașului și mai ales a unităților sovietice din garnizoană, care exced prevederile din 
timpuri normale” (Ziarul „Drum Nou”, anul II, nr. 16 din 14 august 1946,p. 3). 

24 Ibidem, anul II, nr. 17 din 23 august 1946, p. 3. 



 Şerban Pătraşcu 198 

directorului general al Uzinelor Comunale: „Din cauza insuficienței surselor de 
alimentare întreg orașul este lipsit de apă în timpul nopții și o parte din zi. Craiova 
care are 110 000 locuitori, fără armata sovietică, are nevoie de aprozimativ 20 000 
metrii cubi de apă în 24 ore. Astăzi orașul este alimentat numai cu 8500 metrii cubi 
de apă în 24 ore”25. 

Încă din luna mai 1945, Primăria a căutat soluții pentru mărirea debitului de 
apă. „În acest scop, aflând că la Uzinele Malaxa s-au făcut sondaje și s-a descoperit 
apă potabilă analizată, de acord cu organele locale ale Uzinei Comunale, domnul 
primar Z. Vasilescu a întreprins măsurile cuvenite la București. Astfel, domnul ing. 
Pârvulescu de la Regie a plecat în delegație pentru a perfecta acest acord cu direcția 
generală CFR”26. 

În același timp, edilul l-a însărcinat pe cunoscutul hidrolog, profesorul 
Pompiliu Nicolau, cu efectuarea studiilor pentru întreprinderea unor noi lucrări de 
captare a altor izvoare din Valea Georocului, care să procure orașului debitul 
necesar de apă potabilă27. 

În calitatea sa de primar, dar și de reprezentant al unui partid liberal, dr. Zeni 
Vasilescu a intervenit în favoarea producătorilor și comercianților locali striviți de 
regimul comunist prin taxe și impozite exagerate. Ziarul „Drum Nou” – al cărui 
redactor responsabil era Zeni Vasilescu – a pledat, în nenumărate rânduri, pentru 
sprijinirea patronilor și afacerilor locale, pentru normalizarea vieții economice și 
împotriva nedreptăților și abuzurilor. De exemplu, referindu-se la chestiunea 
interzicerii fabricării mezelurilor în Craiova, se arăta că: „Cele patru fabrici din 
localitate și-au sistat încă dn anul trecut lucrul, iar patronii duc aceeași viață grea ca 
a tuturor celorlați. E o distrugere lentă dar sigură a capitalului lor; și capitalismul a 
fost totdeauna baza sigură a unui stat și chezășia prosperității lui”28.  

În 1946, impozitele uriașe (de câteva sute de ori mai mari decât anul trecut) 
au provocat nemulțumirea negustorimii craiovene care a solicitat sprijinul 
primarului. Din inițiativa sa, în urma discuțiilor cu administratorul financiar 
principal al jud. Dolj, a avut loc, pe 19 august 1946, la sediul Camerei de Comerț și 
Industrie din Craiova, o consfăturire29 între autorități și fruntașii vieții economice 
craiovene. Deși li s-a dat dreptate și s-a hotărât ca impozitele să fie revizuite, în 
realitate nu s-a schimbat nimic. 

 
25 Ziarul „Situația”, anul II, nr. 542 din 20 august 1946, p. 1–2. 
26 Ibidem, anul II, nr. 179 din 24 mai 1945, p. 2. 
27 Ziarul „Drum Nou”, anul II, nr. 16 din 14 august 1946, p. 3.  
28 Ibidem, anul II, nr. 14 din 15 iunie 1946, p. 4. 
29 „S-au făcut expuneri și s-au cerut lămuriri domnului Administrator Financiar asupra 

criteriului de impunere. După lămuririle date de domnul Administrator Financiar, și după ce au fost 
ascultați reprezentanții organizațiilor respective, s-a constatat că, în adevăr, impunerile sunt exagerate 
și depășesc puterea de plată a multor comercianți și industriași. Comercianții și industriașii înțeleg să 
sprijine în aceste timpuri Statul prin contribuția lor spre a putea face față nevoilor de ordin financiar și 
economic, însă au rugat să se găsească o modalitate pentru o impunere justă spre a nu fi desființati ca 
negustori prin impuneri exagerate”(Ibidem, anul II, nr. 17 din 23 august 1946, p. 3.) 
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Alegerile din noiembrie 1946 au determinat o schimbare majoră în viața și 
activitatea primarului Zeni Vasilescu. Ales deputat pe lista BPD – Dolj30, va ocupa 
în parlament funcția de secretar al Comisiei de Muncă31 (până la 14 noiembrie 
1947). 

Pus în fața noilor obligații dr. Zenobie Vasilescu l-a delegat la conducerea 
Primăriei Craiova pe Ștefan Gh. Boțoiu32, personaj controversat, care nu era pe 
placul partidelor de stânga. În toamna anului 1947, dr. Zenobie Vasilescu a fost 
înlocuit de la conducerea Primăriei, fotoliul de primar fiind ocupat, pentru o scurtă 
perioadă, de un alt liberal, Dumitru Gh. Colan33. 

În anul următor, Zeni Vasilescu și-a continuat cariera politică urmându-l pe 
Petre Bejan, după retragerea lui Gh. Tătărescu de la conducerea partidului. La 
alegerile din 28 martie din 1948, pentru Marea Adunare Națională, el s-a numărat 
printre cei șapte deputați aleși din rândul PNL – Bejan34. 

Pe 19 august 1952, a fost ridicat de către Securitate, de la locul său de muncă 
din Stațiunea balneară Eforie, arestat și deținut preventiv pentru cercetări în diverse 
închisori și lagăre de muncă, vreme de aproape doi ani (până pe 23 iunie 1954)35. 

După eliberare, a lucrat în diverse instituții sanitare din București (Spitalul 
Brâncovenesc, Policlinica de Construcții), având o dublă specializare: ginecologie 
și balneologie. 

A încetat din viață în luna aprilie 1977, în urma unei operații, fiind 
înmormântat în Cimitirul Ungureni din Craiova. 

 
30 La Dolj, pe lista de candidați pentru Parlament se aflau: Ștefan Voitec, Emanoil Tătărescu, 

Mihail Roșianu, Constantin Mitroi, Petre Bălăceanu, Constantin Drăghici, Ion Deca, Zeni Vasilescu, 
Ion Vintilă, Ion Lungu, Dem. Popescu-Dolj, Cornel Maghețu și Ion Bică (Ziarul „Situația”, anul II, 
nr. 593 din 18 octombrie, 1946, p. 1–2); iar rezultatele oficiale ale alegerilor din județul Dolj au fost: 
votanți – 229 537; BPD – 141 570; PNȚ – 41 500; PNL – 25 500; Dr. Lupu – 7 754; Titel Petrescu – 
3 830; Independenți – 3 873. Repartizarea mandatelor: BPD – 10, Maniu – 2, Brătianu – 1 (Ibidem, 
anul II, nr. 624 din 23 noiembrie 1946, p. 1–2). 

31 Narcis Dorin Ion, op. cit., p. 219. 
32 Avocat, scriitor, Președinte al Sindicatului Ziariștilor din Oltenia și Banat. Arestat pe 10 

noiembrie 1956, moare în Penitenciarul Gherla (Dorin Dobrincu, Listele Morții. Deținuți politici 
decedați în sistemul carceral din România potrivit documentelor Securității, 1945–1958, Iași, Editura 
Polirom, 2008, p. 190). 

33 Avocat, politician liberal, după 23 august 1944, trece în gruparea condusă de Gh. Tătărescu. 
Membru în Comisia Interimară a jud. Dolj. Primar al Craiovei între 15 octombrie – 7 noiembrie 1947. 

34 Narcis Dorin Ion, op.cit., p. 252. 
35 Bilet de Liberare (pentru preveniți) nr. 1976/1954, eliberat de Penitenciarul Lugoj – 

document din Arhiva Personală. 


