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- Rezumat - 

 

Ștefan H. Ștefan, de etnie armeană, posesor al unei averi impresionante 

în domeniul imobiliar, cunoscut în epocă drept „Omul cu 100 de case”,  una din 

personalitățile marcante ale orașului  Galați, a deținut funcția de preşedinte al 

Comisiei Interimare în perioada ianuarie 1925 – iulie 1926, context în care s-a 

remarcat prin implementarea unor măsuri care s-au dovedit a fi vectori de 

dezvoltare economică, socială și culturală a orașului Galați, fapt care a atras 

aprecierea contemporanilor și recunoașterea posterității. 

A făcut dovada spiritului filantropic donându-și salariile Societăţii 

pentru îngrijirea copiilor sugari „Principele Mircea” şi  Azilului „Alinarea”; de 

asemenea, a susținut acordarea de subvenții Asociaţiei Studenţilor 

Covurluieni, „Societății pentru Profilaxia Tuberculozei”, Coloniei de copii 

„Tălăşman” şi muzeului înfiinţat pe lângă Şcoala de Băieţi nr. 6. 

Adept al dezvoltării industriei, a închiriat terenurile de pe moşia Ţiglina 

unor stabilimente industriale; a demarat activitatea de vânzare-cumpărare a 

loturilor parcelate în moşia Ţiglina în vederea construirii de locuinţe pentru 

populația orașului și a promovat dezvoltarea reţelei de tramvai prin 

încheierea unor contracte cu Societatea Tramvaielor din Galaţi. 

Studiul își propune o creionare a personalității  primarului Ștefan H. 

Ștefan, și o trecere în revistă a principalelor realizări edilitare din perioada 

manadatuilui, pe baza informațiilor existente la Arhivele Naționale, Biblioteca 

„V.A.Urechia”Galați și Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” din Galați. 

 

Cuvinte cheie: Ştefan H. Ştefan, Hagic Ştefan, Toma Aburel, familia Macri, 

armeni, Galați 
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THE TOWN OF GALAŢI DURING THE MAYOR MANDATE OF ŞTEFAN H. 
ŞTEFAN (JANUARY 1925 – JULY 1926). BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES 
FROM THE „DOCUMENTS” COLLECTION OF „PAUL PĂLTĂNEA” HISTORY 

MUSEUM OF GALAŢI  
 

- Abstract - 

 

Ştefan H. Ştefan, an Armenian ethnic, the owner of an impressive 

fortune, consisting mainly of real estate properties, was known during his age 

as „the man with 100 houses”. An outstanding personality of the town of 

Galaţi, between January 1925 and July 2016, he held the function of president 

of the Interim Commission. In this position, his major accomplishment was the 

implementation of some measures that favored the economic, social and 

cultural development of the town. Through these actions, he received not only 

the appreciation of the people of his times, but also of the next generations. 

He also displayed a great philanthropic spirit, donating his salaries to 

„Principele Mircea” infant care society, to „Alinarea” asylum. He also stood for 

granting subventions to the „Association of the Students from Covurlui”, to the 

„Society for the Prevention of Tuberculosis”, to „Tălăşman” children colony 

and also to the museum created at Boys School no. 6. 

A supporter of industrial development, he gave in rent his lands from 

Ţiglina estate to some industrial establishments, started the buying-selling 

procedures for the parcels from Ţiglina estate, dedicated to the building of 

houses for the population of the town, promoted the development of the 

tramway network by concluding some contracts with the „Society of the 

Tramways from Galaţi”. 

The study aims at depicting the personality of the Mayor Ştefan H. 

Ştefan and a brief account of the major accomplishments of his mandate. It is 

based on the documents found in the National Archives, „V.A. Urechia” Library 

of Galaţi and „Paul Păltănea” History Museum of Galaţi. 

 

Keywords: Ştefan H. Ştefan, Hagic Ştefan, Toma Aburel, Macri family, 

armenians, Galati 

 

∗∗∗ 
 

Ştefan H. Ştefan s-a născut la 2 decembrie 1880, în localitatea Târgu Ocna 
(Mahalaua Văleni), judeţul Bacău, din părinţi Hagic Ştefan, în etate de 35 ani, de 
profesie comerciant, şi Floarea Hagic de 25 de ani, casnică, religia declarată fiind 
cea gregoriană1.  

                                                           
1 Arhivele Naţionale Bacău, colecţia Registre de Stare Civilă - Primăria Tg. Ocna, dosar 
89/1880, f. 95. 
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Ulterior, familia îşi schimbă domiciliul la Focşani, judeţul Putna, unde o 
regăsim în mod cert în anul 1900. În acelaşi an, la 1 iulie 1900, Ştefan H. Ştefan se 
prezintă voluntar în armată, fiind recrutat în cadrul Regimentului „11 Siret”, 
contingentul 1900. Conform descrierii din livretul militar, avea „înălţimea de 1,73 
m, părul castaniu, faţa sinoidă, fruntea potrivită, sprâncenele castanii şi ochii 
căprui, fără semne particulare”. La 25 ianuarie 1901 este trecut în rezervă, după ce 
a reuşit să promoveze examenele de sublocotenent, în caz de mobilizare urmând să 
fie înrolat în trupele Batalionului „7 Vânători” din cadrul Corpului 3 Armată2. 

În anul 1903 este licenţiat al Facultăţii de Drept din Bucureşti, unde susţine 
lucrarea cu titlul Concordatul în dreptul comercial român3. 

Ştefan H. Ştefan manifestă încă din anii studenţiei o înclinaţie spre 
tranzacţiile imobiliare4. Astfel, la 7 decembrie 1900, tatăl acestuia, Hagic Ştefan, 
cu domiciliul în localitatea Focşani5, împuternicea pe Ştefănache H. Ştefan, 

                                                           
2 Vezi livretul militar al lui Ștefan H. Ștefan, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, 
colecţia „Documente”, nr. inv. 21.710. Pentru fotografii ale lui Ștefan H. Ștefan, vezi 
Mariana-Delia Pohrib, Doctorul Aristide Serfioti (1828-1905). Un destin în slujba 
comunităţii gălăţene, fotografia 137 (fotografie realizată de G. Maksay în anul 1925). 
Pentru o fotografie datată 1914, vezi Gazeta Ilustrată,  nr. 25, din 31 mai 1914, Bucureşti, 
p. 6, vezi  Biblioteca „V.A. Urechia” Galaţi, cota: P II 811. 
3 Ștefan H. Ștefan, Concordatul în dreptul comercial român, cu o statistică a concordatelor 
între anii 1895-1897, Tipo-Litografia „Moderna”, Galaţi, 1903, vezi Biblioteca „V.A. 
Urechia” Galaţi, cota: F.G. III/14.256. 
4 Pe lângă proprietăţile imobiliare din oraşul Galaţi a achiziţionat în decursul timpului mai 
multe proprietăţi funciare pe raza judeţului Covurlui, în localităţile Smârdan, Independenţa, 
Braniştea, Lascăr Catargiu şi Pechea, însumând peste 700 ha teren, care au fost expropriate 
de Comisia Judeţeană instituită în vederea aplicării Legii Reformei Agrare din anul 1945, 
vezi Arhivele Naţionale Galaţi, fond Comisia Judeţeană de Reformă Agrară a Judeţului 
Covurlui, dosar 180/1946-1948. 
5 Ştefan H. Ştefan şi-a dezvoltat afacerile imobiliare şi în Focşani, împuternicindu-l pe 
fratele său, Bogdan H. Ştefan, de profesie tot avocat, să liciteze în vederea achiziţionării 
unor imobile disponibilizate de Tribunalul Judeţului Putna în urma declarării falimentului 
foştilor proprietari, vezi Arhivele Naţionale Galaţi, fond Tribunalul Judeţului Covurlui, 
Secţia I-a Acte Autentice, actul autentificat la nr. 1480 din 11 iunie 1916, dosar 11/1916, 
filele 230-231. Pentru împuterniciri similare, vezi actele autentificate de Tribunalul 
Judeţului Covurlui, Secţia I-a Acte Autentice, la nr. 3335/1912, 3397/1918, 1992/1925, 
3169/1927. 
În anul 1918 moare Hagic Ştefan, tatăl lui Ştefan H. Ştefan, astfel că acesta din urmă îl 
împuterniceşte pe fratele său să-l reprezinte în afacerile legate de dezbaterea succesiunii 
averii defunctului, conferindu-i puteri depline. Din conţinutul procurii, autentificată la 20 
decembrie 1918, rezultă calitatea de moştenitori direcţi pentru următorii descendenţi: Marin 
H. Ştefan, Aurelia M. Grigoriu, Roza T. Aburel şi Bogdan H. Ştefan, vezi Arhivele 
Naţionale Galaţi, fond Tribunalul Judeţului Covurlui, Secţia I-a Acte Autentice, actul 
autentificat la nr. 3397 din 20 decembrie 1918, dosar 21/1918, filele 155, 177-178. Bogdan 
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student, cu reşedinţa în oraşul Galaţi, să participe la licitaţiile organizate de 
Primărie în legătură cu scoaterea la vânzare a unui teren. Astfel, la 12 octombrie 
1900, este organizată o licitaţie pentru cumpărarea unei parcele situată pe str. 
Tecuci nr. 1, colţ cu str. Traian, licitaţie la care se prezintă doi armeni care aveau să 
devină celebri, Ştefan H. Ştefan şi Toma Aburel. În cele din urmă locul a fost 
câştigat de tânărul student, care a oferit suma de 2.600 lei (Toma Aburel a licitat 
suma de 2.570 lei). În cadrul aceleiaşi licitaţii, Ştefan H. Ştefan, având concurent 
tot pe Toma Aburel, îşi adjudecă, contra sumei de 7.650 lei, şi un loc învecinat cu 
primul, în suprafaţă de 315 mp. Cele două familii de armeni erau legate prin relaţii 
de rudenie, sora lui Ştefan H. Ştefan, Roza, fiind căsătorită cu Toma Aburel, astfel 
că adeseori acesta era împuternicit să participe la licitaţii, cum s-a întâmplat, spre 
exemplu, la licitaţia din 17 noiembrie 1901, licitaţie câştigată de Toma Aburel 
pentru Hagic Ştefan6. 

Prin intermediul lui Toma B. Aburel, la 29 mai 1902, Ştefan H. Ştefan 
adresează Primăriei o cerere prin care solicită construirea unui imobil pe locul 
cumpărat la intersecţia străzilor Traian colţ cu Tecuci, anexând cu această ocazie şi 
un plan al clădirii, din analiza căruia rezultă că imobilul ce avea să se construiască 
va deveni celebra Farmacie Aburel7. 

În anul 1904 era inspector al plăşii Prutul de Jos, context în care, prin 
cotidianul „Tribuna Liberală”, formulează unele opinii privind paza avutului 
obştesc în mediul rural8. 

Anul următor îl regăsim în funcția de președinte al Societății Branșelor din 
Galați, în timpul mandatului său fiind construit monumentul și cavoul din cimitirul 
„Eternitatea”, pentru ca, în 1906, să înființeze în cadrul societății o Secție 
Feminină9. 

La 2 iulie 1908, Sofia G.I. Macri, fiica lui George (Gheorghe) T. Macri şi 
Ana G. Macri, îşi constituie ca dotă la căsătoria cu Ştefan H. Ştefan, prin actul 
autentificat de Tribunalul Judeţului Covurlui nr. 1750/1908, o cincime din 

                                                                                                                                                    
H. Ştefan, fratele lui Ștefan H. Ștefan, a decedat în cursul anului 1927, vezi Tribunalul 
Judeţului Covurlui, Secţia I-a Acte Autentice, dosar 17/1927, f. 251. 
6 Arhivele Naţionale Galaţi, Primăria oraşului Galaţi, dosar 153/1901, f. 26-43. 
7 Ibidem, dosar 131/1902, f. 17-20. În anul 1908 imobilul este afectat de un incendiu, motiv 
pentru care, la 2 octombrie, Ştefan H. Ştefan solicită municipalităţii emiterea unei autorizări 
de repare a imobilului, cunoscut ulterior sub denumirea Farmacia „Vulturul” (str. Traian, 
colţ cu str. Tecuci), Primăria oraşului Galaţi, dosar 139/1908, f. 114-115. 
8 „Tribuna Liberală” din 22 iunie 1904, Regulamentarea pazei de zi şi de noapte în comună, 
vezi Arhivele Naţionale Galaţi, Biblioteca documentară – Periodice, vol. 80, apud. Adrian 
Pohrib, Din istoria Poliţiei Române. Poliţia oraşului Galaţi între anii 1832 şi 1949. Istoric 
şi documente, Galaţi, 2013, p. 488-489.  
9 Pentru mai multe informații legate de construcția monumentului, vezi Adrian Pohrib, 
Societatea Branșelor Galați. Scurt istoric și documente (1896-1946), Galați, 2016. 
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următoarele proprietăţi imobilare din oraşul Galaţi: str. Brăilei nr. 39, str. Israelită 
nr. 25, str. Canalului nr. 9, str. Brăilei (fără număr), str. Dogăriei nr. 24, str. 
Mavromol nr. 153, str. Portului (fără număr) și str. Adormirii nr. 18. La acestea, se 
adăugau trusoul şi bunuri mobile în valoare de 5.000 lei, suma de 6.000 lei şi o 
rentă anuală de 3.000 lei reprezentând cota de 1/5 din exploatarea imobilelor 
menţionate, achitată în tranşe semestriale de 1.500 lei, la 23 aprilie şi 26 octombrie, 
cu menţiunea că mandatul de administrare a imobilelor, conform aranjamentului de 
familie, revenea în sarcina Anei G. Macri10. După cum reiese din actul dotal, 
familia George T. Macri era una înstărită (cu titlu informativ, în anul 1873, la 
căsătoria cu George T. Macri, Ana G. Macri beneficiase de o dotă de 3.750 
galbeni)11. 

Căsătoria dintre Ştefan H. Ştefan (28 ani) şi Sofia G.I. Macri (31 ani) a avut 
loc la data de 8 iulie 1908, fiind asistaţi în calitate de martori de Alexandru N. 
Gussi, prefectul judeţului Covurlui şi de Aurel Cupşa, lt. col. de marină, 
ceremonialul religios fiind oficiat la Biserica Mavromol12. 

În anul 1909 îl regăsim pe Ştefan H. Ştefan alături de mai multe personalităţi 
locale (primarul G. Aslan, deputatul Emil Vulpe ş.a.) care au oferit subscripţii unui 
„vesel poet” care publica în revista „Furnica”, poet care şi-a manifestat „idealul său 
modest de-a deveni podgorean român”, însă mijloacele financiare modeste îl 
împiedicau să cumpere o vie, astfel că, „în aşteptarea bogatului Mecena”, prin 
intermediul revistei s-a făcut apel la cititori în vederea strângerii de fonduri13.  

La 19 august 1911 este constituită Banca Bereşti, cu sediul în aceeaşi 
localitate, regăsindu-l pe Ştefan H. Ştefan în calitatea de acţionar cu o sumă 
simbolică, 500 lei, dar şi cu cea de membru în consiliul de administraţie14. 

Personalitatea lui Ştefan H. Ştefan a fost contestată cu mult timp înainte de a 
deveni preşedintele Comisiei Interimare a oraşului Galaţi, fiind supus unei 
susţinute campanii de denigrare. Spre exemplu, ziarul „Adevărul” din 22 martie 
1912 publica un articol intitulat Cum s-au reprimat răscoalele. O nouă scrisoare a 
muncitorului Gh. P. Munteanu, în care este dezvăluit modul în care Ştefan H. 

                                                           
10 Arhivele Naţionale Galaţi, fond Tribunalul Judeţului Covurlui, Secţia I-a Acte Autentice, 
actul autentificat la nr. 1750 din 2 iulie 1908, dosar 15/1908, filele 20-24. 
11 Ibidem, menţiune indirectă în actul autentificat de Tribunalul Județului Covurlui la nr. 
1749 din 2 iulie 1908, dosar 15/1908, fila 18. 
12 Ibidem, colecţia  Registre de stare civilă -  Primăria oraşului Galaţi, actul de căsătorie 
nr. 304/1908, dosar 1/1908, f. 140. 
13 Pentru a se oferi, prin subscripţii de la 1 leu în sus, o mică vie lui Kiriak Napadarjaan, 
veselul poet al „Furnicei”, în „Furnica”, Anul VI, nr. 7 din 22 octombrie 1909, f. 11, vezi 
http://digitool.dc.bmms.ro:8881/R. 
14 Pentru actul constitutiv şi statutele băncii, vezi Arhivele Naţionale Galaţi, fond 
Tribunalul Judeţului Covurlui, Secţia I-a Acte Autentice, actul autentificat la nr. 952 din 19 
august 1911, dosar 7/1911, filele 232-242. 
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Ştefan, alături de alţi fruntaşi ai Partidului Liberal din Galaţi, au contribuit la 
reprimarea răscoalei din anul 1907. Articolul se dorea o ripostă la o scrisoare pe 
care Ştefan H. Ştefan o publicase în ziarul „Tribuna Liberală”, sub titlul Calomniile 
Adevărului, în care acuza conducerea ziarului de calomnie, prezentând, totodată, în 
balanţă, atitudinea pe care a manifestat-o faţă de ţărani în timpul răscoalei, 
arătându-se surpins de „răsplata ce îi este dat să vadă după cinci ani, după toată 
osteneala şi nopţile pierdute”. 

Ştefan H. Ştefan, care pe atunci avea funcţia de procuror, era acuzat că 
imediat după venirea la putere a liberalilor, alături de I. C. Atanasiu şi Mitescu, a 
plecat prin comunele şi satele judeţului pentru a preîntâmpina apariţia unor revolte 
sociale. Autorul scrisorii afirma: „Este adevărat că nu s-a făcut  întrebuinţare de 
arme, dar nici de vorbe bune şi blândeţe, cum afirmă d-sa (n.r. Ştefan H. Ştefan). 
Se legau ţăranii dintr-un sat cu curmaiul cot la cot, cu popă, învăţător, notar, primar 
şi toţi cei bănuiţi ca instigatori la un loc, şi, câte zece la rând, legaţi de le pătrundea 
în oase, erau trimişi sub escortă la Galaţi, până ce au umplut curtea Cazărmii 
Regimentului „11 Siret”; apoi, erau bătuţi cu funia udă până când rămâneau leşinaţi 
în mâinile soldaţilor. Toţi locuitorii de pe strada Cazărmii şi de prin împrejurimi  
s-au  îngrozit de cele ce au văzut în tot timpul cât au fost aduşi ţăranii”. 

 Articolul continua în aceeaşi termeni duri: „După potolirea tulburărilor la 
ţară şi după ce liberalii au căutat în zadar instigatori printre ţărani s-au năpustit 
asupra muncitorilor de la oraşe. Au închis cercul „România Muncitoare” şi 
sindicatele, au confiscat registrele şi broşurile scrise şi împărţite de dl Atanasiu pe 
când era tovarăş. Timp de un an am fost prigoniţi. Constituţia era literă moartă şi 
chiar confiscată printr-o ordonanţă infamă a d-lui Atanasiu. La Galaţi era stare de 
asediu. N-au stat arestaţi pe nedrept şase tovarăşi tovarăşi, între care şi regretatul 
Mişu Ionescu, 35 de zile? Justiţia i-a achitat... Dl Ştefan H. Ştefan  se miră că, cu 
toate că au trecut cinci ani de la răscoalele ţărăneşti, tot se mai pomeneşte de 
vremea ceea. Fii sigur, d-le Ştefan, că vor pieri generaţii, dar de 1907 şi de cele 
11.000 de victime ale politicianismului din România tot se va pomeni”15.  

La data de 19 septembrie 1914 are loc o şedinţă în localul Primăriei oraşului 
Galaţi la care participă ajutorul de primar N.N. Lungeanu (primarul, Constanţin 
Ţinc, era bolnav), Mihail Orleanu, Aurel Bunea, Nedoviceanu - directorul Băncii 
Naţionale, Sucursala Galaţi, Alfons Dall'Orso, Gh. Fernic, Gh. Tanoviceanu, Gh. 
Malaxa, P. Radovici, Ştefan H. Ştefan, Grigore Trancu Iaşi, Ion Vasiliu, Christian 
Teodoru, M. Helder, B. Gotesman, F. Heilpern, Filip Diderman, Ion D. Prodrom, 
Profir Penciu, Ion Tărăbuţă, P.N. Atangiu, P. Ortodoxu, Costache H. Teodor, 
precum şi proprietarii morilor şi fabricilor de pâine. Întrunirea, patronată de 

                                                           
15 „Adevărul” (anul XXV), nr. 8.091 din 22 martie 1912, p. 1.  
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Gheorghe Tanoviceanu, preşedintele societăţii „Familia Luptătorilor”, avea drept 
scop „ajutorarea sărmanilor şi concentraţilor din Galaţi”. 

În urma discuţiilor, brutarii (români, greci, evrei, turci) au convenit să 
contribuie lunar cu sume care variau între 50 şi 500 lei, urmând să menţină preţul 
pâinii la un preţ accesibil populaţiei (35 bani/kg, calitatea I-a; 30 bani/kg, calitatea 
a II-a;  20 bani/kg, calitatea a III-a). Directorul Morii „Steaua” a oferit ca donaţie 
din partea fabricii suma de 4.000 lei16.  

S-a admis, de asemenea, să fie încasate contribuţii benevole de la măcelarii 
şi industriaşii care prelucrau carnea (5 bani/kg de carne de vită mare şi 10 bani/kg 
de carne de viţel), precum şi de la antreprenorii cinematografelor (contribuţia varia 
de la 5 bani la 50 bani/bilet, în funcţie de spectacol). 

La propunerea lui Gheorghe Tanoviceanu, preşedintele societăţii „Familia 
Luptătorilor”, adunarea şi-a exprimat acordul pentru înfiinţarea unui comitet 
destinat ajutorării populaţiei paupere, care să funcţioneze independent de societatea 
menţionată, cu reşedinţa în localul Primăriei, sub preşedinţia primarului Constantin 
Ţinc. În componenţa „Comitetului pentru ajutorarea săracilor” au fost aleşi 
membri: Gheorghe Tanoviceanu, primul preşedinte al Curţii de Apel; Gheorghe 
Fernic, preşedintele Camerei de Comerţ; Alfons Dall'Orso, bancher (îndeplinea şi 
funcţia de casier); B. Gotesman, preşedintele Comunităţii Israelite şi M. Helder, 
mare comerciant şi proprietar din Galaţi, sumele şi donaţiile colectate urmând să 
fie distribuite populaţiei nevoiaşe prin intermediul societăţii „Familia 
Luptătorilor”17. 

În timpul desfăşurării Primului Război Mondial la Galaţi a funcţionat 
Comitetul pentru strângerea de fonduri necesare la ajutorarea răniţilor şi 
populaţiei nevoiaşe, condus de Mihail G. Orleanu, preşedinte; C.I. Răşcanu, 
secretar; I. Nedoviceanu, casier; DalľOrso, Constantin Ţinc, Ştefan H. Ştefan, 
membri18. 

                                                           
16 Documentele anilor 1921-1922 atestă calitatea de membru în consiliul de administraţie a 
lui Ştefan H. Ştefan în cadrul Societăţii Anonime „Moara Steaua”, vezi Arhivele Naţionale 
Galaţi, actele autentificate de Tribunalul Judeţului Covurlui, Secţia I-a Acte Autentice, la 
nr. 2271/1921, 3690, 3703/1922. 
17 Arhivele Naţionale Galaţi, Primăria oraşului Galaţi, dosar 49/1914-1920, f. 7-8. O 
adresă a Casei de Sprijin „Familia Luptătorilor” – Comitetul Judeţean Galaţi, datată 2 
septembrie 1915, ne arată în funcţia de preşedinte pe episcopul Dunării de Jos, Nifon, dosar 
200/1915, f. 120 (vezi sigiliul societăţii). 
18 La 17 decembrie 1916, I. Nedoviceanu, directorul BNR - Sucursala Galaţi, care 
îndeplinea şi funcţia de casier în cadrul comitetului, având în vedere iminenta mutare a 
băncii la Iaşi, întreprinde diligenţe pe lângă primarul urbei insistând ca acesta să preia 
gestiunea comitetului, fapt care se întâmplă în aceeaşi zi, vezi Arhivele Naţionale Galaţi, 
Primăria oraşului Galaţi, dosar 8/1916, f. 1-3. 
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Prin decizie ministerială, în urma  demersurilor Prefecturii Judeţului 
Covurlui, la 28 martie 1916, Ştefan H. Ştefan este numit membru în Comisia 
judeţeană pentru aprovizionarea comunelor şi controlul preţurilor, întrunirile 
comisiei urmând să se desfăşoare în sala de recepţii a Palatului Administrativ19. 

La 18 septembrie 1916, Ştefan H. Ştefan era informat de Casa de sprijin 
„Familia Luptătorilor” prin preşedintele ei, Al. Gussi, că a fost delegat membru în 
cadrul comisiei pentru cercetarea situaţiei materiale a familiilor mobilizaţilor din 
Circumscripţia I-a Galaţi20. 

Pentru a veni în sprijinul nevoilor populaţiei încercate de criza războiului, la 
25 martie 1917, Ştefan H. Ştefan se adresează municipalităţii solicitând autorizarea 
funcţionării în port a unei brutării sistematice cu şase cuptoare21. 

Documentele anului 1917 consemnează faptul că Ştefan H. Ştefan a avut un 
om de încredere la Odessa, care s-a ocupat cu realizarea schimburilor valutare, 
vânzarea de acţiuni, tranzacţionarea aurului, comercializarea de produse şi 
medicamente, inclusiv la Moscova22. 

După terminarea războiului începe relansarea economiei, astfel că, la 26 
martie şi 16 iulie  1921, Ştefan H. Ştefan solicită Primăriei eliberarea autorizaţiilor 
în vederea construirii, pe terenurile virane din str. Colonel Boyle nr. 26 şi str. Sf. 
Gheorghe nr. 7, a unor imobile remarcabile prin dimensiuni şi arhitectură urbană. 
Spre exemplu, primul era compus din subsol, parter şi două etaje, construind una 
din cele mai impresionante clădiri din oraşul Galaţi, imortalizată şi pe unele cărţi 
poştale ale epocii23. 

                                                           
19 Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.721. 
20 Ibidem, nr. inv. 21.724. 
21 Arhivele Naţionale Galaţi, Primăria oraşului Galaţi, dosar 126/1917, f. 37. 
22 Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.726-21.730, 
21.733-21.738. 
23 Arhivele Naţionale Galaţi, Primăria oraşului Galaţi, dosar 76/1921, f. 15-17, 62-63. 
Ștefan H. Ștefan era unul din cei mai bogaţi oameni ai urbei. Expresie a potenţei financiare, 
la 16 septembrie 1935, încheie o convenţie cu Societatea Anonimă Leonida & Co. – 
Sucursala Galaţi (sediul central era la Bucureşti) prin care achiziţionează un automobil 
marca „Buick” – model 1935 (caroserie sedan 57), contra sumei de 350.000 lei, acesta 
urmând să fie achitat în mai multe tranşe până la termenul de scadență, 4 martie 1936, vezi 
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Tribunalul Judeţului Covurlui, Secţia I-a Acte Autentice, 
actul autentificat la nr. 2540 din 16 septembrie 1935, dosar 18/1935, filele 8-9, respectiv 
vezi www.tocmp.com/brochures/Buick/1935/images/Page13_JPG.jpg pentru fotografia 
autoturismului. 
 În anul 1938, Chestura Poliției Galați, eliberează lui Ștefan H. Ștefan permisul de circulație 
nr. 531-Gl al autocamionului Ford, vezi „Monitorul Oficial”, Partea a II-a, nr. 104 din 7 
mai 1938, p. 46. 
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În luna iunie 1923, la Galaţi a luat fiinţă ferma „Sanitas”, având ca obiect 
obţinerea şi comercializarea laptelui. Ferma şi-a început activitatea în luna 
noiembrie 1923, laptele fiind obţinut de la vaci aduse din Basarabia, Bucovina, 
Timişoara şi Mediaş. La momentul înfiinţării fermei a fost încheiat un contract de 
asociaţie în participaţiune la care au subscris 88 acţionari cu sume care variau de la 
60.000 lei la 5.000 lei. Ştefan H. Ştefan a contribuit cu suma de 30.000 lei, fiind al 
cincilea acţionar după G. Ionescu şi I. Simonovici, care au contribuit cu 60.000 lei 
fiecare, respectiv I. Prodrom şi Comunitatea Israelită, care au cotizat câte 50.000 
lei. Acţionarii şi-au propus un sistem modern de prelucrare şi comercializare a 
laptelui prin sistemul abonamentului/livrării laptelui la domiciliu24. 

În cadrul şedinţei extraordinare din 5 ianuarie 1925 a Comisiei Interimare, 
N.G. Gamulea (preşedinte) şi Ilie T. Pascal (vice-preşedinte) au informat pe 
membri în legătură cu faptul că şi-au înaintat demisiile Ministerului de Interne25. 

În aceeaşi zi s-a procedat la dizolvarea Comisiei Interimare a oraşului Galaţi. 
M. Orleanu, simţind nevoia unei împăcări cu gruparea disidentă condusă de Ştefan 
H. Ştefan, alege noua comisie, în următoarea componenţă: Ştefan H. Ştefan, 
preşedinte; Aurel Ioanovici şi Mihail Duca, vice-preşedinţi; avocaţii Poltzer, 
Calavre şi Micescu; Ianculescu, directorul Şantierului Fernic, Mortiz Helbert, 
Heinricle Heilpern şi inginerul Carp, membri. Dintre foştii membrii nu au fost 
realeşi decât Panait Bou-Negru, ofiţer al stării civile şi N. Gradea, industriaş; 
profesorul Cernicaru şi fabricantul N. Drăgan, din vechea comisie, refuzând 
propunerea lui Orleanu de a rămâne la Primărie. Deşi M. Orleanu reuşise pe de o 
parte să se împace cu vechii disidenţi, pe de altă parte se contura o nouă grupare 
alcătuită din vechii consilieri: Pascal, Radovici, Haşigan, Gh. Puiu, Enache 
Constantinescu, Gh. Protopopescu, Nicu Altangiu şi alţii 26.  

La 14 ianuarie 1925, Comisia Interimară este reorganizată, din consiliu 
făcând parte: Ştefan H. Ştefan; avocaţii Hinel Ivanovici, Mihail Bonea, Păunescu, 
C. Niţescu, Al. Doiciu, Poltzer, I. Calavre, Victor Constantinescu, Dragnea; 
Ionechescu, directorul Băncii Româneşti; Vârgolici, directorul Băncii Marmorosch 
Blank; Iosef Ornştein, directorul Băncii Comerciale Italiene; inginerii 
Constantinescu şi Carp; farmacistul Tatuşescu, precum şi comercianţii: Moritz 
Helder, Ion Gradea, Gheorghe Bogza, Gheorghe Popovici şi Panait Bou-Negru27.  

                                                                                                                                                    
În anul 1925, averea lui Ștefan H. Ștefan era estimată la aproximativ 100 milioane de lei, 
vezi „Vremea”, nr. 804 din 20 decembrie 1925, Portret. Omul relelor şi al banului, Ştefan 
H. Ştefan, Arhivele Naţionale Galaţi, Biblioteca documentară – Periodice, vol. 103. 
24 Arhivele Naţionale Galaţi, Primăria oraşului Galaţi, dosar 7/1924, f. 1-9. 
25 Ibidem, dosar 1/1925, f. 1. 
26 Dizolvarea comisiei interimare din Galaţi. Alcătuirea comisiei noi. Nemulţumiri şi o 
nouă dizidenţă, în „Adevărul” (Anul XXXVIII) nr. 12.581 din 7 ianuarie 1925, p. 4. 
27 „Adevărul” (Anul XXXVIII) nr. 12.592  din 15 ianuarie 1925, p. 2. 
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Prima convocare a Comisiei Interimare28 sub preşedinţia lui Ştefan H. Ştefan 
(vice-preşedinţi Aurel Ioanovici şi Ioan V. Dragnea) a avut loc la 26 ianuarie 1925, 
şedinţă în cadrul căreia membrilor le-au fost delegate responsabilităţile pe domenii 
de activitate. Întrunirea comisiei a fost motivată şi de faptul că, în mai multe 
rânduri, Ministerul de Interne solicitase telegrafic înaintarea proiectului de buget 
pentru anul 1925, context în care Ştefan H. Ştefan a prezentat şi o dare de seamă 
referitoare la noul buget29. 

La scurt timp de la alegerea în funcţia de preşedinte al Comisiei Interimare, 
Ştefan H. Ştefan a acordat ziarului „Adevărul” un interviu în care şi-a prezentat 
pricipiile călăuzitoare în activitate şi principalele obiective ale mandatului. Având 
în vedere faptul că acesta a fost primul interviu acordat presei gălăţene de la 
învestirea în funcţie, reproducem articolul integral, pentru a putea avea o imagine 
de ansamblu asupra raportului obiective/realizări: 

 „Prima grijă ce trebuie să aibă un primar, ne spune domnia sa, este ca, 
printr-o bună administraţie şi printr-o economie a avutului comunei, să poată aduce 
cât mai multe îmbunătăţiri oraşului. Nu este îngăduit ca, atunci când s-au pus atâtea 
impozite şi taxe la bariere, să se risipească în sinecure, diurne nesfârşite, cumpărări 
de terenuri fără niciun rost, când multe alte nevoi sunt nesatisfăcute în acest oraş. 

Brăila, cu un buget mai mic ca Galaţii, însă, cu chibzuială, a realizat în timp 
de trei ani atâtea îmbunătăţiri, încât nu aş râvni la altceva decât să obţin aceeaşi 
încredere de bun gospodar pe care o are colegul meu de la Brăila. 

Nu înţeleg ca, într-un oraş cu o populaţie atât de mare, cu atâţia muncitori, să 
nu se fi găsit nimeni până azi care, dintr-un buget aproape 100 milioane, să 
destineze o sumă pentru construcţia unei băi populare. 

Ceea ce este curios, în schimb, s-au întrebuinţat anul trecut aproape patru 
milioane pentru cumpărarea a cinci părţi indivize din opt, care mai urmeză să fie 
cumpărate prin licitaţie publică, dintr-un teren pe care se află o vie, care produce 
comunei un venit de 2.000 lei, şi acestea toate numai pentru a lărgi grădina noastră 
publică. 

Lipsa pâinii. Ce măsuri veţi lua pentru o bună aprovizionare a oraşului, în 
special, cum veţi rezolva chestiunea pâinii? 

                                                           
28 Componenţa Comisiei Interimare la 26 ianuarie 1926 era următoarea: preşedinte Ştefan 
H. Ştefan; (vice-preşedinţi Aurel Ioanovici şi Ioan V. Dragnea; membri, ing. G. Carp, Ioan 
G. Păunescu, ing. A. Constantinescu, Alexandru Doiciu, Vasile Polţer, Constantin Nazarie, 
M. Helder, N. Vârgoloci, Artur Tatuşescu; M.I. Duca, Ioan Dragnea, Ioan Calavre, Gh. I. 
Popovici, Gh. I. Bogza, Constantin G. Mitescu, Ion Jarnea, Ioan Gradea, Victor 
Constantinescu, Panait Bounegru, N. Bradea, Ilie Negru, Iosef Ornştein şi C. Rădulescu, 
ibidem, f. 2. 
29 Arhivele Naţionale Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, dosar 1/1925, f. 2-6. 



DANUBIUS XXXIV   185 

Cea mai dificilă chestiune azi, pentru orice primar, este chestiunea făinei. De 
la război încoace a născut pentru primar grija să dea putinţa populaţiei să aibă 
pâine. O recoltă de grâu proastă a făcut ca acest aliment să fie greu de găsit. Sper, 
însă, cu concursul câtorva bănci, ai căror directori fac parte din Consiliul Comunal, 
să izbutesc să aduc în oraş un stoc mai mare de grâu, deşi, pentru moment, avem în 
oraş pâine pentru aproape o lună de zile. Dacă fostul consiliu n-ar fi vândut grâul 
cumpărat şi ar fi continuat aprovizionarea, lipsa de pâine ar fi fost de mult 
rezolvată. 

Voi înfiinţa câteva debite în care să se desfacă făina de porumb, care, într-o 
măsură oarecare, ajută la economisirea întrebuinţării pâinei. În ce priveşte celelalte 
alimente, sper în concursul ce mi l-a promis Societatea „Frigul”, pentru ca 
populaţia să poată găsi peşte suficient şi cu un preţ stabilit. 

Reducerile impozitelor comunale. În continuare dl Ştefan H. Ştefan ne spune 
că: „va căuta să mai micşoreze o parte din impozitele comunale. Parte din impozite 
ca: taxa pe câini, taxele la bariere, taxele pe liniar de faţadă le va desfiinţa, din 
cauză că perceperea lor costă atât cât se încasează”. 

Când comerţul şi industria stagnează, când comercianţii nu mai fac afacerile 
de acum doi ani, nu poţi face apel la punga lor, când ei singuri nu au pentru 
întreţinerea lor. Şi impozitele trebuiesc proporţional aplicate după timpuri. 

 Conflictul cu Compania Apelor. Greşită a fost ideea aceluia care a propus 
preluarea uzinei de apă. De fapt, Compania a întins Primăriei o cursă. Primăria 
trebuie să accepte o parte din majorarea cerută de Companie, şi, după o răbdare de 
doi ani, la expirarea concesiei, ar fi devenit de drept proprietatea uzinei. Actualul 
proces cu Compania Apelor ar fi de evitat, iar populaţiunea ar fi fost mulţumită că 
Primăria are propria sa uzină de apă. În rezolvarea acestei chestiuni am găsit totul 
elucidat de predecesorii mei. Eu nu am nici un amestec în această chestie, situaţia 
comunei fiind încredinţată unui compromis la judecata a trei arbitri. Nu ştiu ce va 
ieşi din acest arbitraj, însă, repet, era mult mai prudent dacă Primăria nu se 
amesteca întru-un asemenea diferend. 

Primăria şi construcţia Palatului de Justiţie. Domnule primar, oare Primăria 
va mai continua să subvenţioneze lucrările Palatului de Justiţie? 

Peste suma de 10.800.000 lei, ce s-a dat de predecesorii mei Ministerului de 
Justiţie, nu voi mai da nicio sumă de bani, pentru că găsesc că este o greşeală, şi 
poate singurul caz în ţară, când o Primărie a împrumutat Statul.  Primăria Iaşi, cea 
din Craiova, ca şi cea din Severin au obţinut ele sume de bani de la Stat pentru 
înfrumuseţarea oraşului. Noi, însă, dat fiind bogăţia acestei comune, am dat în două 
rânduri aproape 11.000.000 lei numai cu scopul de a vedea terminat acest palat. Cu 
regret, constat că lucrurile stagnează, iar terminarea va fi la calendele greceşti. 
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În întrevederea pe care am avut-o zilele trecute cu dl ministru de Justiţie am 
convenit ca suma pe care Primăria mai are să o verse statului o vom da numai 
pentru materialele ce în mod efectiv se aduc în şantier. 

Am fost însărcinat de dl ministru al Justiţiei ca, în înţelegere cu dl inspector 
judecătoresc Vernescu, precum şi cu d-nii Bonache, prim-president al Tribunalului, 
să iau toate măsurile ca în primăvară aceste lucrări să înceapă cu asiduitate.  

O baie populară şi un teatru comunal. Ce proiecte de viitor aveţi? 
Sunt multe nevoi cărora sunt chemat să răspund. Primul lucru, aş dori ca, pe 

unul din locurile virane proprietatea comunei, să construiesc o baie populară, în 
felul acela construită la Brăila de către Comunitatea Israelită. O asemenea baie are 
avantajul să nu coste mult şi e de un real folos, pentru că poate fi la îndemâna atât a 
celor bogaţi, cât şi a celor săraci. Am cerut planurile de la Brăila, care, după câte 
ştiu, sunt făcute după planurile unei băi vechi din Viena, şi, după ce vor fi văzute 
de d-nii ingineri Carp şi Constantinescu, care fac parte din Comisia Interimară, le 
voi supune studiului Serviciului Tehnic.  

Ceea ce mai lipseşte acestui oraş este un teatru comunal. Toate sălile de 
teatru ce le avem în oraş sunt în aşa stare, încât nu permit unei trupe bune să se 
aventureze în libertate. Brăila a reuşit să aibă o trupă numai graţie faptului că există 
un teatru comunal. 

Mai sunt lucrări aranjate de predecesorii mei, cum este construcţia uzinei 
electrice. Mi se spune că ar fi vorba de o licitaţie care s-ar fi ţinut pentru 
construirea uzinei de apă, care ar costa circa 56.000.000. Cum eu, din principiu, 
sunt în contra sistemului de a angaja comuna în lucrări peste puterile ei, nu ştiu 
dacă Consiliul Comunal, mai cu seamă că sunt 35.000.000 trecute în bugetul viitor, 
ar aproba o asemenea licitaţie. 

Cam acestea sunt, în linii generale, proiectele mele pentru acest oraş. Un 
lucru pot să vă asigur, că, atâta timp cât voi fi în fruntea comunei, banul 
cetăţeanului nu va fi risipit. 

Dacă opinia publică din Galaţi va judeca bunele intenţiuni cu care eu şi 
consilierii mei am venit la comună, desigur că, muncind, voi găsi într-însa o 
recunoştinţă.”30 

 
În perioada în care Ştefan H. Ştefan a asigurat preşedinţia Comisiei 

Interimare (a exercitat atribuţiile funcţiei de primar) Primăria municipiului Galaţi 
şi-a bazat veniturile pe taxe şi impozite moderate, nefăcând uz de taxe majorate, la 
                                                           
30 Noul primar al Galaţiului vorbeşte „ Adevărului”. Cum va fi păstrat avutul public. 
Micşorarea impozitelor comunale. Conflictul cu Compania Apelor. Suprimarea 
sinecurelor. Aprovizionarea populaţiei. Primăria şi construcţia Palatului de Justiţie. O 
baie şi un teatru comunal la Galaţi, în „Adevărul” (Anul XXXVIII), nr. 12.596 din 19 
ianuarie 1925, f. 3. 
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care ar fi avut dreptul conform legii maximului, fiind unele articole de larg consum 
la care taxele comunale n-au ajuns nici la jumătate din cele prevăzute de lege.  

La instalarea Comisiuni Interimare, în ianuarie 1925, s-a examinat cu multă 
atenţie incidenţa impozitelor comunale şi au fost făcute o serie de reduceri ale 
impozitelor care apăsau mai mult populaţia pauperă. Astfel, au fost desfiinţate 
taxele pe care le plăteau căruţaşii, chiar dacă asta a însemnat privarea bugetului 
comunal de suma de 833.020 lei31. Pentru liberalizarea şi încurajarea comerţului au 
fost desfiinţate taxele pentru căruţe la barierele oraşului, astfel încât ţăranii din 
comunele învecinate oraşului Galaţi să-şi poată comercializa produsele, dar, în 
acelaşi timp, să poată achiziţiona din oraş produsele manufacturiere şi industriale 
de primă necesitate, context în care au fost desfiinţate posturile perceptorilor de la 
bariere, al căror salariu încasat egala suma strânsă de aceştia prin aplicarea taxelor - 
728.729 lei anual. 

Au fost desfiinţate taxele pe metru pătrat de proprietate şi pe metru liniar de 
clădiri la faţadă, care erau asimilate taxei pentru gunoi, în situaţia în care 
municipalitatea mai încasa o altă taxă pentru gunoi (în raport cu chiria); toate 
aceste taxe au privat veniturile la buget de suma de 916.601 lei anual. 

Pentru stimularea dezvoltării industriei şi a comerţului, taxa comunală 
asupra valorii locative a comercianţilor a fost redusă de la 15% la 10 %, iar cea a 
industriaşilor şi de la 10 % la 5 %, avându-se în vedere că aceştia mai aveau de 
plătit şi alte dări către stat. Reducerile făcute la aceste articole bugetare au fost 
procentual cele mai însemnate, ridicându-se la suma de 3.714.360 lei. 

De asemenea, a fost desfiinţată taxa de ecarisaj, care aducea Comunei un 
venit de 48.015 lei anual. Acest impozit indispunea pe contribuabili, care, uneori, 
afirmau că: „Nici câinii nu scapă de impozite”. 

În total, cuantumul taxelor suprimate şi reduse în anul 1925 se ridica la suma 
de 6.240.733 lei, sumă care nu se mai regăsea în bugetul municipalităţii la capitolul 
venituri, ceea ce impunea o mai mare chibzuială în administraţie şi o cheltuială 
raţională a banilor publici, ceea ce s-a şi realizat în practică32. 

În anul 1925, Primăria Galaţi a vărsat Statului, ca subvenţii din veniturile 
sale, suma de 2.060.906 lei, la care se adăugau 6.032.050 lei pentru şcoli şi 
2.547.000 lei pentru asistenţa publică (spitale, azile, orfelinate) - toate însumând 
10.639.956 lei. 

                                                           
31 Activitatea Consiliului Comunal al oraşului Galaţi în cursul anului 1925 sub primariatul 
domnului Ştefan H. Ştefan, Tipografia „Lumina”, Galaţi, 1926, p. 9. 
32 Activitatea Consiliului Comunal... p. 9. De menţionat faptul că anii 1923 şi 1924 au 
încheiat balanţa cu un excedent bugetar, însă se anticipa ca anul 1925, dar şi anii care 
urmau, datorită reducerii taxelor, dar şi a crizei economice, aveau să se încheie cu un 
exedent bugetar mult mai mic (Ibidem, p. 10). 
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În ceea ce priveşte cheltuielile, acestea au fost canalizate în mare parte 
pentru a răspunde necesităţilor stringente ale populaţiei. Astfel, numai pentru 
repararea Uzinei de apă a oraşului a fost alocat aproape tot excedentul bugetar 
realizat în anul 1923, demarându-se, totodată, lucrările la noua uzină33, fiind 
organizate mai multe licitaţii în vederea achiziţionării de utilaje (pompe de apă) 
care să consume mai puţin, astfel încât cheltuelile uzinei sa fie mai mici şi să se 
reflecte în costul apei către populaţie34. 

Raportându-ne la efortul financiar, la capitolul realizări edilitare în timpul 
mandatului de primar al lui Ştefan H. Ştefan, remarcăm: 

- construcţia Băii Comunale (în buget a fost prevăzută suma de 8.500.000 
lei, din care s-au cheltuit 7.840.281 lei)35; 

- încheierea construcţiei localurilor Şcolii de Băieţi nr. 5 şi Şcolii de Fete nr. 
8 (prevăzut 2.000.000 lei, cheltuit 1.754.331); 

- extinderea reţelei de străzi pavate şi canale (prevăzut 3.000.000 lei, cheltuit 
2.903.263 lei); 

                                                           
33 Lucrările la Uzina de Apă s-au efectuat prin licitaţie publică pentru suma de 6.318.192,25 
lei, executant fiind inginerul Kaner. Pentru conducerea lucrărilor a fost însărcinat inginerul 
Constantinescu, consilier comunal, iar supravegherea lucrărilor a revenit unei comisii 
alcătuite din trei ingineri: Neamţu, Iosipescu şi Muşat. În cursul anului 1925, până la 
închiderea campaniei de lucru, au fost construite bazinul de decantare, cu o capacitate de 
3.500 mc apă, şi bazinele de filtrare şi colectare. Au fost comandate pentru uzină 
următoarele maşini: un compresor din Viena, maşini de prefiltrare de la Casa Vold Lehman 
din Berlin, al căror cost a fost de 12.500 mărci aur (circa 650.000 lei), mai multe 
motopompe de la Casa Ghebaur, care au costat 5.240 dolari (circa 1.100.000 lei). Motorul a 
costat 264.000 franci belgieni iar dinamul 70.000 franci, costuri care au fost achitate astfel: 
10% din întreaga valoare a fost dată ca avans la comandă, iar restul, câte 45%,  scandente la 
septembrie 1926 şi septembrie 1927, cu 7% dobândă, vezi Activitatea Consiliului 
Comunal... p. 17-18. 
34 Ibidem, p. 12. Pentru construcţia noii uzine de apă s-a prevăzut un buget de 7.000.000 lei, 
din care  s-a cheltuit până la 31 decembrie 1925 suma de 6.782.320 (pentru întreţinerea 
vechii uzine de apă au fost alocaţi în buget 6.400.000 lei).  
35 Planurile şi devizele de lucrări ale Băii Comunale, care urma să fie construită pe str. 
Traian colţ cu Zimbrului, au fost realizate de arhitectul comunei, M. Popescu, apreciat drept 
„un tânăr de mare talent”, planuri aprobate în şedinţa Consiliului Comunal din data de 28 
februarie 1925. Lucrarea a fost scoasă la licitaţie publică şi a fost adjudecată de ing. 
Margulies pentru suma de 9.596.996,86 lei. La demararea lucrărilor edilii declarau: „Avem 
ambiţia să fie cea mai frumoasă baie din ţară. Planurile pentru instalaţii sunt făcute la Berlin 
de către casa Schafşted. Este baia care are unul din cele mai mari bazine de nataţie... În 
rezumat, Baia Comunală a oraşului Galaţi, pe lângă faptul că va constitui o adevărată 
podoabă arhitectonică, va putea asigura în mod regulat curăţenia trupească a întregii 
populaţii băştinaşe şi flotante, fără deosebire de clasă socială, va aduce vindecare bolnavilor 
care nu-şi pot permite luxul de a vizita localităţile balneare, toate acestea cu preţuri cât se 
poate de modeste, întrucât instalaţiile vor fi astfel calculate încât cheltuielile de exploatare 
să fie reduse la minimum posibil”, Activitatea Consiliului Comunal...  p. 26. 
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- definitivarea lucrărilor la uzina electrică şi punerea ei în funcţiune 
(prevăzut 3.800.000 lei, cheltuit 2.898.684 lei). 

La capitolul alocări bugetare, remarcăm subvenţiile acordate pentru: 
- Gimnaziul din Piaţa Moruzi, 3.000.000 lei, sumă cheltuită integral; 
- Palatul Comunal al Primăriei, 2.928.266 lei, din care s-au cheltuit 

2.856.042 lei; 
- Monumentul Eroilor, 400.000 lei, din care s-au cheltuit 202.000 lei; 
- Căminul Comunal, 3.000.000 lei, din care s-au cheltuit 2.998.070 lei; 
- Uzinele Comunale de Tramvai şi Electricitate, 3.500.000, din care s-au 

cheltuit 1.502.731 lei; 
- gheretele publice, 1.800.000 lei, din care s-au cheltuit 1.322.129 lei; 
- Cripta Eroilor din Cimitirul „Eternitatea”, 150.000 lei, din care s-au 

cheltuit 42.134 lei. 
Fără a face împrumuturi şi fără a angaja bugetele anilor viitori, în anul 1925 

au fost efectuate lucrări edilitare pentru care au prevăzute credite în valoare de 
44.518.266 lei36. 

Ştefan H. Ştefan a înţeles că viitorul înfloritor al oraşului nu putea fi realizat 
decât de oameni educaţi, astfel că în timpul mandatului său a acordat subvenţii 
instituţiilor de învăţământ şi a ajutat elevii şi studenţii. Mai mult decât atât, a 
contribuit la dezvoltarea reţelei unităţilor şcolare, cel mai elocvent exemplu fiind 
construcţia Gimnaziului „C.A. Rosetti”.  

Popescu D. Ştefan editează o monografie37 a acestei instituţii de învăţământ, 
context în care face o trecere în revistă a subvenţiilor acordate de municipalitate 
pentru construcţia localului, plata profesorilor şi întreţinerea şcolii, care, pentru 
perioada 1924-1929, se ridicau la suma 3.857.187 lei. În semn de recunoştinţă, 
studiul acestuia cuprindea fotografiile primarilor care prin fapte şi-au legat pentru 
totdeauna numele de existenţa gimnaziului municipal: Th. Thenea, I. Prodrom, 
Ştefan H. Ştefan, Gr. P. Mihăilescu, Emil Codreanu şi Christache Theodoru. În sala 
de onoare a şcolii a fost montată, în ianuarie 1930, o placă de marmură cu 
următorul conţinut: „Recunoştinţă Domnilor primari ai municipiului, Ştefan H. 
Ştefan, care a zidit acest lăcaş al luminii - 1925 şi Christake D. Theodoru, care a 
continuat înzestrarea şi înfrumuseţarea lui - 1929”38.  

                                                           
36 Ibidem, p. 13. 
37 În anul şcolar 1924-1925 corpul profesoral a propus ca gimnaziul să se numească, după 
numele întemeietorului, „Mihail Orleanu”. Acesta, însă, cu modestia-i proverbială, a 
refuzat propunerea şi a recomandat ca şcoala să se numească „C.A. Rosetti”, după numele 
marelui liberal, recomandarea acestuia fiind ratificată în conferinţa plenară a profesorilor 
din ziua de 22 septembrie 1924, vezi Ştefan D. Popescu,  Gimnaziul „C.A. Rosetti” din 
Galaţi. Monografie, Tipografia „Cultura Poporului”, Galaţi, 1930, p. 52-53. 
38 Ştefan D. Popescu, op. cit., p. 40-41. 
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La 29 iunie 1926, a avut loc o slujbă religioasă de sfințire a noului local, 
fiind prezente autorităţile civile şi militare ale oraşului, precum şi un numeros 
public. Pentru ca evenimentul cultural să nu treacă neobservat, s-a redactat un act 
comemorativ cu fotografiile profesorilor şi ini ţiatorilor construcţiei gimnaziului 
(Dumitru Dacian, Al. Satmari, Gh. Misirliu, Lucreţia Dudea, Ştefan Buzdugan, 
Maria Neniţescu, Zaharia Ionescu, C. Cernicanu, Vasile Drăgănescu, T. Thenea, 
Gh. Onose, Episcopul Cosma Petrovici, Mihail Orleanu, I. Prodrom, Grigore 
Mihăilescu, Ştefan H. Ştefan, H. Jürgens, C.I. Vasiliu, Th. Eugeniu Popa, Gh. 
Panica, preotul Ion Bădărică, Demostene Ionescu şi P. Borsatti)39. Până la data de 
29 iunie 1926, data inaugurării noului local, gimnaziul a funcţionat în localul Şcolii 
Primare de Băieţi nr. 9 „Apostol Papadopol”40.  

Primul edil a înţeles că pentru ajutorarea ţăranilor şi dezvoltarea agriculturii 
se impunea acordarea de credite performante. La 17 iunie 1925, are loc întrunirea 
consiliului de administraţie a Casei de credit a agricultorilor din judeţul Covurlui, 
Ştefan H. Ştefan fiind ales în unanimitate preşedinte, care, a mulţumit pentru 
cinstea făcută, şi şi-a luat angajamentul că „va da tot concursul pentru asigurarea 
prosperităţii băncii şi pentru o conlucrare amicală cu toţi membrii”41.  

În exerciţiul funcţiunii a tratat cetăţenii oraşului în mod egal, indiferent de 
naţionalitate sau religie. Într-un raport adresat consilierilor comunali cu ocazia 
întocmirii bugetului pe anul financiar 1925,  preşedintele Comisiei Interimare, 
Ştefan H. Ştefan, aprecia: „Ne-am gândit la o categorie de cetăţeni care contribuie 
în mare parte, mai cu seamă prin taxa de 0,50%, la bugetul Comunei42, la populaţia 
israelită, care, după cum am constatat personal, în îngrijirea ce dă, cum şi la 
primirea bolnavilor în spital, nu face deosebire între evrei şi creştini, şi ca o 
încurajare pentru Comitetul Spitalului, ca şi pentru corpul medical ce conduce acest 
spital, am înscris o sumă de 100.000 lei, iar pentru terminarea pavilonului de boli 
infecţioase ce se clădeşte în acest spital, suma de 200.000 lei.  

Toate acestea, sper, să dovedească contribuţia la opera de bine, fără nicio 
distincţie şi că noi ajutăm deopotrivă pe oricine în interesul public face o operă 
folositoare, mai cu seamă celor lipsiţi de mijloace… Tot pentru consideraţiile ce 
am arătat mai în urmă, în ce priveşte populaţia israelită, am mărit la 100.000 lei 

                                                           
39 Ibidem, p. 55. 
40 Ibidem, p. 56. 
41 „Monitorul Oficial”, nr. 166 din 31 iulie 1925, supliment, f. 8.929-8.930. În cadrul 
aceleiaşi şedinţe, a doua de la constituirea Casei de Credit, a fost ales comitetul de direcţie, 
în componenţa: G. Codreanu, Gh. C. Plesnilă şi G. Deleanu, şi s-a decis majorarea 
capitalului cu 500.000 lei. 
42 Vezi procesul-verbal al Comisiei Interimare din data de 28 februarie 1921 prin care a fost 
instituită taxa de 0,50% pe valoarea mărfurilor intrate sau ieşite prin vama şi gara Galaţi, 
vezi Arhivele Naţionale Galaţi, Primăria oraşului Galaţi, dosar 51/1925, f. 3. 
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subvenţia acordată şcolilor primare israelito-române de la 60.000 lei şi am dat un 
ajutor de 50.000 lei pentru terminarea Şcolii Comerciale Israelite de Fete, condusă 
de d-na <Silvia> Schmierer, iar pentru Şcoala Israelită „Lumina”, 50.000 lei ”43. 

Dacă trecem în revistă principalele realizări din timpul mandatului de primar 
al lui Ştefan H. Ştefan (preşedinte al Comisiei Interimare a oraşului Galaţi în 
perioada ianuarie 1925 - iulie 1926), remarcăm că: 

- Ştefan H. Ştefan şi-a donat salariul în vederea ajutorării Societăţii pentru 
îngrijirea copiilor sugari „Principele Mircea” şi a Azilului „Alinarea”; de asemenea, 
a efectuat donaţii Societăţii pentru Profilaxia Tuberculozei din Galaţi; Coloniei de copii 
„Tălăşman” şi muzeului înfiinţat pe lângă Şcoala de Băieţi nr. 644;  

- au fost acordate subvenţii pentru repararea unor biserici şi case parohiale 
din Galaţi; 

- a fost achiziţionat pentru Căminul Corpului Didactic din Galaţi imobilul 
din str. Domnească nr. 8145; 

- au fost cedate 2,5 ha din moşia Ţiglina în vederea construirii Şcolii 
Normale de Fete „Regina Elisabeta”46; 

- a fost înfiinţat un internat (Căminul municipal „Dr. C. Angelescu”) cu o 
capacitate de 80 elevi, pe lângă Liceul „Vasile Alecsandri”47; 

                                                           
43 Arhivele Naţionale Galaţi, Primăria oraşului Galaţi, dosar 2/1924-1925, f. 112-112v. De 
altfel, preşedinta Şcolii Israelito-Române de Fete, Sylvia  Schmierer, adresase, la 4 
decembrie 1924, o cerere prin care solicita sprijinul municipalităţii sub forma unei 
subvenţii, având în vedere caracterul social al acestei instituţii de învăţământ (Ibidem, f. 
126-127). O cerere similară a formulat, la 22 ianuarie 1925, şi Şcoala Populară de Menaj 
„Lumina”, prin preşedinta Charlote  Schmierer (Ibidem, f. 117), pentru ca în lunile aprilie şi 
mai să fie ordonanţate sumele repartizate prin buget (Ibidem, f. 220, 238, 271). În cazul 
Spitalului Israelit, sumele au fost ordonanţate în luna iulie (Ibidem, f. 269). 
44 Ibidem, dosar 6/1925 f. 1, 2, 5, 22, 23 ,26. În cadrul şedinței Comisiei Interimare din 28 
februarie 1925, Ştefan H. Ştefan a anunţat membrii că renunţă la salariul său în favoarea 
Azilului de copii „Alinarea” şi a Societăţii pentru creşterea copiilor sugari, Ibidem, dosar 
1/1925, f. 13. 
45 Ibidem, dosar 8/1925. 
46 Ibidem, dosar 2/1925 f. 20. 
47 Consiliul Comunal, în şedinţa din 6 iunie 1925, a hotărât construcţia unui internat cu o 
capacitate de 80 de locuri, lucrarea fiind realizată în regie proprie şi prin contribuţia 
exportatorilor din Galaţi şi a Societăţii „Foresta”. Localul a fost inaugurat la 6 decembrie 
1925 în prezenţa ministrului Instrucţiunii Publice, dr. C. Angelescu (de altfel, căminul avea 
să îi poarte numele). Actul comemorativ menţionează: „S-a construit acest cămin în anul 
una mie nouă sute douăzeci şi cinci, în zilele M.S. Ferdinand I, Regele Românilor, fiind 
Ministru al Instrucţiunii Publice dl dr. C. Angelescu, al cărui nume îl va purta de acum şi 
întotdeauna acest local, ca pomenire a uriaşei d-sale activităţi pe tărâmul Culturii Neamului. 
Construcţia a fost ridicată cu cheltuiala Primăriei, cu multă osteneală şi grijă şi din iniţiativa 
şi sub primariatul d-lui Ștefan H. Ștefan. 
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- a fost demarată construcţia unui local pe str. Moruzi, destinat Gimnaziului 
„C.A. Rosetti”; 

- au fost acordate subvenţii Asociaţiei Studenţilor Covurluieni, reprezentată 
în marile centre universitare Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara şi a fost cumpărat un 
cămin studenţesc la Iaşi48;  

- a fost demarată construcţia unei secţii O.R.L. în cadrul Spitalului 
„Elisabeta Doamna”; 

- a fost instalat un dispensar în cartierul Bădălan; 
- a fost demarată activitatea de vânzare-cumpărare a loturilor parcelate în 

moşia Ţiglina, în vederea construirii de locuinţe49; 
- adept al dezvoltării industriei, a închiriat o serie de terenuri de pe moşia 

Ţiglina unor fabrici de cărămidă50; 
- au fost cedate 17 ha de la Primărie către Casa Muncii CFR, în scopul 

construirii de locuinţe pentru personalul căilor ferate51;   
- a fost cedat Direcţiei Generale a Poştelor un teren în suprafaţă de 30.000 

mp în Bariera Traian, zona tunelului CFR, „pentru înfiinţarea la Galaţi a unui mare 
post de telegrafie şi telefonie fără fir” 52; 

- a fost modernizată instalaţia de încălzire a Băii Comunale; 

                                                                                                                                                    
Spre amintirea zilei de astăzi, 6 decembrie 1925, când s-a inaugurat acest cămin, cu 
solemnitate, după datina strămoşească, am subscris cu toţii cei de faţă acest Act 
Comemorativ, care se va păstra spre pildă şi amintire urmaşilor noştri şi acelora care vor 
căpăta lumina minţii, folosindu-se de adăpost în acest cămin”. Conducerea căminului a fost 
încredinţată profesorului Mircea Gheorghiu, Primăria urmând să aloce anual o subvenţie de 
400.000 lei, vezi Activitatea Consiliului Comunal... p. 32-33.  
Prin actul autentificat de Tribunalul Judeţului Covurlui la nr. 2.094 din 10 iulie 1937, 
căminul este donat Liceului „Vasile Alecsandri”, vezi Arhivele Naţionale Galaţi, fond 
Primăria oraşului Galaţi, dosar 135/1935-137, f. 34-35. 
48 Arhivele Naţionale Galaţi, Primăria oraşului Galaţi, dosar 7/1925. 
49 Ibidem, dosar 10/1925. În perioada iulie-decembrie 1925 au fost împroprietăriţi în 
Cartierul Demobilizaţilor: 167 văduve de război, 87 invalizi, 830 funcţionari, 1392 
demobilizaţi, 178 ofiţeri şi 199 subofiţeri, fiind autentificate de către Tribunalul Judeţului 
Covurlui un număr de 925 acte de proprietate, vezi Activitatea Consiliului Comunal... p. 64. 
50 Ibidem, dosar 49/1925. 
51 Activitatea Consiliului Comunal... p. 65-66. În urma hotărârii Comisiei Interimare din 2 
decembrie 1925, Primăria oraşului Galaţi cesionează în mod gratuit Casei Muncii CFR un 
teren în suprafaţă de 17,61 ha, estimat de municipalitate la o valoare de 4.404.500 lei (25 
lei/mp) destinat construcţiei de locuinţe personalului CFR. Terenul era amplasat în partea 
din deal a oraşului, fiind delimitat la est de str. Şanţului (devenită str. Covurlui, B-dul 
Tache Ionescu, B-dul George Coşbuc), la sud de Oborul de cereale şi Cartierul 
Împropietăriţilor, la vest de imaşul comunei iar la nord de Aeroportul Ministerului de 
Război, vezi Arhivele Naţionale Galaţi, fond Tribunalul Judeţului Covurlui, Secţia I-a Acte 
Autentice, actul autentificat la nr. 1105 din 15 februarie 1926, dosar 3/1926, filele 586-587. 
52 Arhivele Naţionale Galaţi, Primăria oraşului Galaţi, dosar 9/1925 f. 9. 
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- a fost modernizată Uzina de Apă prin achiziţionarea de pompe şi ţevi de 
racord, angajând corespondenţă şi contracte cu firme din SUA, Franţa, Germania şi 
Belgia; 

- a modernizat Uzina Electrică prin achiziţionarea a două grupuri electrogene 
şi a şase pompe cu electromotoare53;  

- a iniţiat proiectul de electrificare a părţii de sus a oraşului Galaţi; 
- a promovat dezvoltarea reţelei de tramvai prin încheierea unor contracte cu 

Societatea Tramvaielor din Galaţi (cu capital belgian) şi achiziţionarea de şine (60 
de vagoane), dublând linia de tramvai de pe str. Traian (prin introducerea celei de-a 
doua linii). De asemenea, întregul parc, alcătuit din 23 vagoane de tramvai, a 
beneficiat de reparaţii capitale, 10 dintre vagoane fiind dotate cu motoare noi54;  

- a fost pavată cu piatră cubică str. Traian (după montarea liniilor de 
tramvai); 

- a achiziţionat mobilier pentru serviciile dependente de Comună şi a realizat 
o inventariere a bunurilor mobile deţinute de Primărie, inclusiv a arhivei”55; 

- a fost înfiinţat un obor de vite şi a organizat o expoziţie zootehnică; 
- au fost construite 18 gherete pentru carne, peşte şi zarzavat în Piaţa Rizer; 

16 gherete în Piaţa I.C. Brătianu (fostă Sf. Apostoli) și 10 gherete în Piaţa 
Moruzzi56; 

- a întreprins demersuri pentru achiziţionarea de teren în vederea extinderii 
Parcului Municipal; 

                                                           
53 La 20 decembrie 1925, ziarul „Galaţii Noi”, publică articolul  O vizită la Închisoarea 
Centrală din Galaţi, în care sunt prezentate îmbunătăţirile aduse penitenciarului, printre 
care şi introducerea iluminatului electric (închisoarea găzduia la sfârşitul anului 1925 un 
număr de aproximativ 460 deţinuţi), vezi Arhivele Naţionale Galaţi, Biblioteca 
documentară – Periodice, vol. 42, „Galaţii Noi”, nr. 294 din 20 decembrie 1925. La 28 
februarie 1925, Comisia Interimară a aprobat deschiderea unui credit de 32.000 lei pentru 
instalarea luminii electrice la Palatul Episcopal, vezi Arhivele Naţionale Galaţi, fond 
Primăria oraşului Galaţi, dosar 1/1925, f. 13. 
54 Activitatea Consiliului Comunal... p. 41-42. În timpul mandatului de primar al lui Ştefan 
H. Ştefan, printr-o convenţie, Primăria oraşului Galaţi a devansat termenul de preluare a 
întregului patrimoniu al Societăţii de Exploatare a Tramvaielor din Galaţi (clădiri, linii, 
material rulant, maşini, utilaje etc.) de la 3 iunie 1939 la 1 august 192554, vezi Arhivele 
Naţionale Galaţi, fond Tribunalul Judeţului Covurlui, Secţia I-a Acte Autentice, actul 
autentificat la nr. 954 din 11 februarie 1926, dosar 3/1926, filele 566-573. Termenul de 3 
iunie 1939 decurgea din Convenţiile încheiate de municipalitate la 3 iunie 1895, 27 
februarie 1907 şi 28 mai 1920. 
55 Inventarele consemnează, printre altele: „o etajeră cu geam, conţinând o pernă cu 
decoraţia de război franceză „Croix de Guere”; un portret al generalului Berthelot şi o 
etajeră cu geam, conţinând o pernă cu decoraţia „Crucea de Război Italiană”, vezi Arhivele 
Naţionale Galaţi, Primăria oraşului Galaţi, dosar 45/1925. 
56 Activitatea Consiliului Comunal... p. 47-48. 
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- a fost contractată orchestra Regimentului „11 Siret”, care, pe timpul verii, a 
susţinut concerte în grădinile publice din oraş şi la Palatul Navigaţiei Fluviale57; 

- a fost achiziţionată o autocisternă pentru dotarea pompierilor din Galaţi58; 
- a alocată suma de 400.000 lei în vederea construirii Monumentului 

Soldatului Român, amplasat la întretăierea străzilor Eliade Rădulescu cu Cereş 
(sculptor Dumitru Măţăoanu)59; 

- a fost iniţiată construirea unei cripte/monument în Cimitirul „Eternitatea”, 
parcela eroilor60; 

- a fost membru fondator al „Jockey Club” Galaţi (1926), societate care 
încuraja creşterea rasei de cai Trăpaşul Românesc61.  
                                                           
57 Arhivele Naţionale Galaţi, Primăria oraşului Galaţi, dosar 44/1925. La 28 februarie 
1925, Comisia Interimară a angajat fanfara Regimentului „11 Siret” pentru susținerea de 
concerte în grădinile publice; Ibidem, dosar 1/1925, f. 13. 
58 „Galaţii Noi”, nr. 58 din 14 martie 1925, Publicaţia referitoare la organizarea de către 
Primărie, la 6 aprilie, a unei licitaţii care avea drept scop achiziţionarea unei „autopompe 
cisterne” destinate stingerii incendiilor, vezi Arhivele Naţionale Galaţi, Biblioteca 
documentară – Periodice, vol. 42, „Galaţii Noi”, nr. 58 din 14 martie 1925. 
59 Activitatea Consiliului Comunal... p. 52; vezi şi Ion Caşu, Un monument neterminat  în  
„Dunărea de Jos”, ianuarie/2004, p. 15.  
În cadrul şedinţei Comisiei Interimare din 24 martie 1925 a fost formulată propunerea de a 
ridica un monument închinat soldaţilor eroi morţi în Primul Război Mondial, costul lucrării 
fiind estimat la 200-300.000 lei. În cadrul şedinţei din 11 aprilie 1925, membrii consilieri 
sunt informaţi că generalul Marin Ionescu şi-a exprimat intenţia ca şi Societatea 
„Mormintele Eroilor” să contribuie la ridicarea monumentului cu suma de 200.000 lei, iar 
la 28 aprilie 1925 a fost iniţiată acţiunea de schimbare a denumirii unor străzi din oraş cu 
nume de eroi, vezi Arhivele Naţionale Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, dosar 1/1925, 
f. 16, 20, 28, 36.   
60 În şedința din 6 noiembrie 1925, membrii Comisiei Interimare au votat un credit în 
valoare de 15.000 lei pentru tipărirea lucrării intitulată „Călăuza oraşului Galaţi”, autor 
N.C. Nanu, şi altul, în valoare de 150.000 lei, pentru construirea unei cripte şi a unui 
monument în cimitirul general, parcela eroilor, vezi Arhivele Naţionale Galaţi, fond 
Primăria oraşului Galaţi, dosar 1/1925, f. 58v., 59. 
61 În anul 1926 are loc autentificarea statutelor Societăţii Anonime pe Acţiuni „Jockei-
Club” Galaţi, ocazie cu care îl regăsim pe Ştefan H. Ştefan ca membru fondator şi membru 
în consiliul de administraţie, vezi Arhivele Naţionale Galaţi, fond Tribunalul Judeţului 
Covurlui, Secţia I-a Acte Autentice, actul autentificat la nr. 2458 din 5 mai 1926, dosar 
9/1926, filele 146-152. Referitor la societăţile în care Ştefan H. Ştefan a avut calitatea de 
membru fondator, remarcăm că, la 9 martie 1927, este constituită Societatea Anonimă 
„Evxinos” din Galaţi, companie de agenţie şi navlosire cu sediul pe str. Col Boyle. Membrii 
fondatori au contribuit la capitalului social după cum urmează (enumerarea este făcută 
conform documentului): Ştefan H. Ştefan, avocat, 200.000 lei; N. Valasoglu, comerciant, 
500.000 lei; Victor Constantinescu, avocat, 300.000 lei; Charles Bendel, comerciant, 
200.000 lei; P. Avgherino, comerciant, 110.000 lei; N. Walsamachys, armator, 110.000 lei; 
C.N. Vasilidis, comerciant, 110.000 lei; S. Avgherino, armator, 130.000 lei; E. Loukellis, 
comerciant, 110.000 lei; A.G. Papadachis, armator, 110.000 lei; C. Petrousis, armator, 
110.000 lei; P. Teryazos, comerciant, 110.000 lei. Arhivele Naţionale Galaţi, fond 
Tribunalul Judeţului Covurlui, Secţia I-a Acte Autentice, actul autentificat la nr. 948 din 9 
martie 1927, dosar 5/1927, filele 328-338. 
Pentru realizările edilitare ale lui Ștefan H. Ștefan, vezi Gh. N. Munteanu Bârlad, Galaţii , 
Societatea de Editură Ştiinţifică-Culturală, <1927>, Galaţi, p. 79, 85, 172, 173, 175, 184. 
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În luna iunie 1926, au loc alegeri, însă, liberalii, prin candidatura lui Ştefan 
H. Ştefan, obţin doar 63 de voturi, în schimb, averescanii obţin o victorie 
zdrobitoare prin Gheorghe Iorgala, care a fost ales preşedinte al Comisiei 
Interimare cu 319 voturi62. 

La 10 iunie 1929, a avut loc la Galaţi Congresul Partidului Liberal, acţiune 
desfăşurată sub patronajul lui Ştefan H. Ştefan. Ziarul „Adevărul” de a doua zi 
aprecia că la adunare au luat parte peste 4.000 de ţărani, mobilizaţi de colegul său 
de partid, Gheorghe Onose, întrunirea având loc în sala şi grădina cinematografului 
„Miron” (n.r. în spatele Parcului Municipal de astăzi). Acţiunea era motivată de 
faptul că M. Orleanu i-a exclus pe cei doi din Partidul Liberal, aceştia devenind 
disidenţi. 

Ştefan H. Ştefan a deschis lucrările congresului, fiind urmat la cuvânt de 
Gheorghe Onose şi unii simpatizanţi ai partidului din clase sociale diferite: avocaţi, 
doctori, profesori şi chiar ţărani. În viziunea acestora, din cauza transfugilor 
politici, organizaţia de Covurlui era pe cale să se descompună, iar menirea 
organizaţiei disidente era de a salva situaţia. În încheiere este votată o moţiune, 
care a fost înaintată către Vintilă Brătianu, document care, în principiu, stabilea: 
„nulă şi neavenită orice organizaţie făcută în contra statutului clubului, precum şi 
orice înscriere sau excludere de membri din organizaţia liberală de Covurlui fără 
hotărârea congresului sau a comitetului judeţean şi în afară de prevederile 
statutului”. Totodată, erau respinse, ca nedrepte şi contrarii dispoziţiilor din statut, 
excluderile lui Ştefan H. Ştefan şi Gheorghe Onose, aceştia fiind recunoscuţi mai 
departe membri. În acelaşi timp, delegaţia permanentă aleasă la congres trebuia să 
constituie un birou care să comunice Comitetului Central hotărârile congresului63. 

După venirea la putere a comuniştilor, proprietăţile imobiliare ale lui Ştefan 
H. Ştefan au fost naţionalizate, o parte din ele fiind atinse de planurile de 
sistematizare ale oraşului, în timp ce proprităţile funciare au fost afectate de 
punerea în aplicare a Reformei Agrare din anul 1945.  

Supus prigoanei comuniste, a părăsit oraşul Galaţi, stabilindu-se la 
Bucureşti, unde a decedat la 28 iunie 1972, fiind înhumat la cimitirul „Bellu”64.  

Fără a avea pretenţia unei abordări exhaustive, putem conchide că Ştefan H. 
Ştefan a fost una din personalităţile controversate ale urbei, chiar în timpul 
mandatului de preşedinte al Comisiei Interimare fiind publicate în presă o serie de 

                                                           
62 „Adevărul” (Anul 39) nr. 13.04 din 25 iunie 1926, p. 3. 
63 Congresul disidentilor liberali la Galati. Intrunirile şi manifestaţiile de ieri, în 
„Adevărul” (Anul 42), nr. 13.945 din 11 iunie 1929, p. 4. 
64 Decesul a fost înregistrat în registrele Stării Civile ale oraşului Bucureşti la nr. 1360 din 
29 iunie 1972, unde este consemnată adresa ultimului domiciliu, strada Paris nr. 42, sector 
I. Pentru informaţii referitoare la cavoul familiei Ioan Vasilescu Valjan, vezi G. Bezviconi, 
Necropola Capitalei, Bucureşti, 1972, pp. 35-36. 
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articole denigratoare65, însă, dincolo de toate acestea, în mod evident, a lăsat o 
operă edilitară de necontestat, motiv pentru care considerăm subiectul abordat ca 
fiind deschis în continuare istoriografiei gălăţene. 

                                                           
65„Galaţii Noi”, nr. 110 din 17 mai 1925, Un spital de Oto-Rino-Laringologie la Galaţi, 
care nu se înfiinţează din cauze meschine, articol în care clasa politică şi edilii oraşului erau 
somaţi să aloce fondurile necesare înfiinţării unei astfel de secţii, întrucât Direcţia 
Serviciului Sanitar intenţiona să retragă fondurile şi să le realoce oraşului Brăila; „Galaţii 
Noi”, nr. 20 din 4 februarie 1926, Gospodăria noastră publică; „Galaţii Noi”, nr. 313 din 7 
februarie 1926, O întrebare mereu repetată. În jurul unui zvon. Articol scris în ziua de 
marţi, 6 ianuarie 1925, în Galaţii Noi cu ocazia numirii d-lui Ştefan H. Ştefan ca primar al 
oraşului Galaţi; „Galaţii Noi”, nr. 166 din 17 iulie 1926, Alegerea părintelui municipiului 
Galaţi. În urma unui aranjament în familie avem azi un tată legal şi şapte tătişori, vezi 
Arhivele Naţionale Galaţi, Biblioteca documentară – Periodice, vol. 42; 
„Vremea” (Organ al Partidului Naţional Liberal), nr. 547 din 14 ianuarie 1925, 
Frământările din Partidul Liberal din localitate;  „Vremea”, nr. 549 din 16 ianuarie 1925, 
Ce se petrece la liberali; „Vremea”,  nr. 559 din 29 ianuarie 1925, Jaful din avutul public. 
Dl Ştefan H. Ştefan, primarul oraşului, afirmă că într-o singură lună s-a plătit din casa 
comunei unor gazete din localitate pentru „publicaţiuni” 376.294 lei! Sancţiuni 
neîntârziate se impun; „Vremea”, nr. 664 din 5 iunie 1925, Autobuzele şi tramvaiul; 
„Vremea”, nr. 667 din 13 iunie 1925, O afacere scandaloasă: tramvaiul; „Vremea”, nr. 680 
din 28 iunie 1925, Primăria şi societatea de  tramvai; „Vremea”, nr. 713 din 1 septembrie 
1925, Primăria şi societatea de tramvai. În jurul tranzacţiunii încheiată între comună şi 
fosta concesionară; „Vremea”, nr. 734 din 26 septembrie 1925, O tranzacţie scandaloasă. 
Ignorând cu totul drepturile Comunei pe care o gospodăreşte, dl primar Ştefan H. Ştefan a 
consimţit o tranzacţie scandaloasă de pe urma căreia oraşul Galaţi pierde 15 milioane de 
lei; „Vremea”, nr. 741 din 7 octombrie 1925, O tranzacţie scandaloasă. Ce avantaje are 
fosta concesionară de pe urma acestei tranzacţii, în schimb, graţie priceperii d-lui Ştefan 
H. Ştefan, primăria obţine numai ponoase; „Vremea”, nr. 765 din 23 octombrie 1925, 
Risipitorii banului public. D-nii I.D. Prodrom şi Ştefan H. Ştefan, deşi avari cu averea lor 
personală, în tot timpul cât au administrat comuna Galaţi au dat dovadă că sunt cei mai 
încercaţi risipitori ai banului public; „Vremea”, nr. 758 din 28 octombrie 1925, Primarul 
oraşului îşi face reclamă. În timp ce oraşul zace în întuneric, în timp ce molimele cele mai 
groaznice ameninţă sănătatea populaţiei, în timp ce mahalalele sunt lăsate în mizerie, dl 
Ştefan H. Ştefan caută să-şi facă reclamă în vederea alegerilor comunale; „Vremea”, nr. 
783 din 12 noiembrie 1925, De cine vrea să-şi bată joc primarul oraşului ?; „Vremea”, nr. 
783 din 12 noiembrie 1925, Ştefan H. Ştefan şi Moara „Steaua”. Sunt puternice prezumţii 
că fostul administrator sechestru al acestei întreprinderi ungureşti nu este străin de frauda 
săvârşită la moara „Steaua”; „Vremea”,  nr. 786 din 29 noiembrie 1925, Scandaloasa 
afacere a morii „Steaua”. Actualul primar al oraşului nostru, „cinstitul” Ştefan H. Ştefan, 
a făcut parte din consiliul de administraţie al morii „Steaua”, care a dat statul în judecată 
pentru zeci de milioane; „Vremea”, nr. 793 din 4 decembrie 1925, Cum jefuiesc statul 
administratorii morii „Steaua”; „Vremea”, nr. 799 din 15 decembrie 1925, Camuflarea 
capitalului unguresc al Morii „Steaua”; „Vremea”, nr. 803 din 19 decembrie 1925, Jaful în 
avutul ţării. În scandaloasa afacere a Morii „Steaua” există un singur vinovat: Ştefan H. 
Ştefan; „Vremea”, nr. 804 din 20 decembrie 1925, Portret. Omul relelor şi al banului, 
Ştefan H. Ştefan, vezi Arhivele Naţionale Galaţi, Biblioteca documentară – Periodice,  
vol. 103. 
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Încheiem prin trecerea în revistă a unor documente reprezentative din 
perioada 1900-1918 privind viaţa şi activitatea edilului, aflate spre păstrare la 
Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi. 
 

 
Referinţe bibliografice privind viaţa şi activitatea lui Ştefan H. Ştefan - 

 Colecţia „Documente” din cadrul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 
 

1900. Livretul de serviciu militar care a aparţinut lui Ştefan H. Ştefan. 
Original, imprimat, hârtie, copertă din carton, completat manuscris, dim. 

12x18,5 cm. 
Salvat din zona demolată Piaţa C. Negri, Galaţi. 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.710. 
 
1900-1920, Galaţi. Plan pentru construirea unei case în str. Colonel Boyle 

colţ cu Vadul Topali, trasat în creion şi culoare roşie. Cuprinde două file: planul 
parterului şi planul etajelor. 

Original, hârtie, fila 1: dim. 30,5x21,5 cm; fila 2: dim. 27,3x19,3 cm. 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.711. 
 
1904 noiembrie 12, Galaţi. Adresa Prefecturii Judeţului Covurlui către 

inspectorul comunal al plăşii Prutul de Jos, prin care i se interzice părăsirea 
reşedinţei fără autorizaţie. 

Original, hârtie filigran, antetul Prefecturii Judeţului Covurlui, text 
dactilografiat, semnături indescifrabile, dim. 21x33,8 cm. 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.712. 

 
1904 noiembrie 12, Galaţi. Adresa Prefecturii judeţului Covurlui către 

inspectorul comunal al plăşii Prutul de Sus, prin care este avertizat să nu mai 
părăsească reşedinţa fără autorizaţie. 

Original, hârtie filigran, antetul Prefecturii Judeţului Covurlui, text 
dactilografiat, semnături indescifrabile, dim. 21x33,8 cm. 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.713.  
 
 1911 februarie 16, Galaţi. Cartea de intrare în sala de alegeri a Colegiului I 

- Senat, eliberată lui Ştefan H. Ştefan, delegat. 
Original, carton subţire, imprimat, completat manuscris, impresiune sigilară 

a Tribunalului Judeţului Covurlui, dim. 13,5x9,1 cm.  
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.715.  
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1913 mai 8, Galaţi. Cartea de alegător a avocatului Ştefan H. Ştefan, 
valabilă pe anii 1914-1915. 

Original, carton subţire, imprimat, completat manuscris, impresiune sigilară 
a Tribunalului Covurlui, dim. 22,3x15 cm.  

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.716.  
 
1914 mai 8, Galaţi. Cartea de alegător a avocatului Ştefan H. Marin, 

valabilă pe anii  1914-1915. 
Original, carton subţire, imprimat, completat manuscris, impresiune sigilară 

a Tribunalului Covurlui, dim. 22,3x15 cm.   
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.717.  
 
1914 septembrie 22, Galaţi. Cererea profesorului şi preotului Ştefan Arşic 

adresată şefului Partidului Naţional Liberal din Galaţi, Mihail Orleanu, prin care 
solicită înscrierea în partid. 

Original, filigran, dim. 21x33,8 cm. 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.718.  
 
1914 decembrie 10, Slobozia Conachi. Cererea locuitorilor Al. Şerban, N. 

Şerban şi T. Şerban din comuna Slobozia Conachi, judeţul Covurlui, adresată 
şefului Partidului Naţional Liberal din Galaţi, Mihail Orleanu, prin care solicită 
înscrierea în partid. 

Original, filigran, dim. 20,8x33,8 cm. 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.719. 
 
1915 ianuarie 8, Galaţi. Cererea căpitanului M. Gheorghiu, pensionar, 

adresată şefului Partidului Naţional Liberal din Galaţi prin care solicită înscrierea 
în partid. 

Original, dim. 20,7x33,9 cm. 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.720. 
 
1916 martie 28, Galaţi. Adresa Prefecturii Judeţului Covurlui, Secţia 

Administrativă, către Ştefan H. Ştefan, prin care îi face cunoscut că a fost numit 
prin decizie ministerială membru în Comisiunea judeţeană pentru aprovizionarea 
comunelor şi controlul preţurilor, întrunirile comisiei urmând să aibă loc în sala de 
recepţii a Palatului Administrativ. 

Semnează Alex Gussi, prefect. 
Original, hârtie filigran, antetul Prefecturii Judeţului Covurlui, Secţia 

Administrativă, dim.21,5x34 cm.  
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.721. 
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1916 iunie 25, Galaţi. Adresa Primăriei oraşului Galaţi către Ştefan H. 
Ştefan prin care este invitat să participe la întrunirea pentru constituirea Comisiunii 
pentru aprovizionarea oraşului cu articole alimentare.  

Original, antetul Primăriei Comunei Galaţi, ss./indescifrabil, dim. 21x34 cm. 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.722. 
 
1916 august 19, Galaţi. Adresa Prefecturii Judeţului Covurlui, Serviciul 

Mobilizării, către Ştefan H. Ştefan, delegatul Prefecturii în Comisiunea de 
rechiziţionare a subzistenţelor, în legătură cu rechiziţionarea unor alimente. 

Semnează: Alex. Gussi, prefect, şi C.I. Răşcanu, secretar. 
Original, hârtie filigran, antetul Prefecturii Judeţului Covurlui , Serviciul 

Mobilizării, difolio, dim. 21x34,3 cm. 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.723. 
 
1916 septembrie 18, Galaţi. Adresa Casei de sprijin „Familia Luptătorilor”, 

către Ştefan H. Ştefan, prin care i se comunică că a fost delegat pentru cercetarea 
situaţiei materiale a familiilor mobilizaţilor din Circumscripţia I-a Galaţi. 

Semnează: Alex. Gussi, preşedinte, şi Const. Calmuschi, secretar. 
Original, antetul Casei de Sprijin „Familia Luptătorilor” Comitetul Judeţean 

Galaţi, Sediul Palatul Administrativ, ştampila Casei de Sprijin „Familia 
Luptătorilor” Comitetul Judeţean Galaţi, în câmpul sigilar stema Regatului 
României, dim. 21x33,9 cm. 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.724. 
 
1917 martie 6, Odessa. Scrisoarea lui <Mr. Sapari> către Ştefan H. Ştefan, 

cazat la Hotelul „Bender” din Iaşi, prin care îl anunţă că bagajele sale sunt în 
ordine şi că va primi prin Robica Dobre suma de 50.000 ruble.  

Original, hârtie, 13x20,5 cm. 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.725. 
 
 1917 martie 17, Odessa. Scrisoarea lui Mr. Sapari adresată lui Ştefan H. 

Ştefan prin care îl informează despre dificultăţile întâmpinate în exercitarea 
comerţului din cauza anarhiei, despre un vagon cu marfă care nu a reuşit să-l 
expedieze la Moscova, despre o cunoştinţă comună, N. Antipa, care urma să plece 
la Kiev, despre pielăria care nu a sosit de la Rostov din cauza afectării mijloacelor 
de comunicaţie, despre comercializarea icrelor în Petrograd şi preţul aurului. 

Original, hârtie filigran, dim. 21,3x37,8;  plic francat, dim. 33x11 cm. 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.726. 
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1917 martie 19, Galaţi. Adresa Comisiei Mixte de Rechiziţii a Judeţului 
Covurlui (preşedinte Al. Gussi) către Ştefan H. Ştefan, prin care i se solicită 
sprijinul în vederea aprovizionării populaţiei oraşului cu produse alimentare şi 
articole de primă necesitate pentru sărbătorile de Paşti. 

Original, antetul Comisiunea Mixtă de Rechiziţii a Judeţului Covurlui, dim. 
20,6x34 cm. 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.727. 
 
1917 mai 13/26, <Iași>. Autorizaţia emisă de Direcţiunea Generală a 

Poştelor, Telegrafelor şi Telefoanelor, Cabinetul Directorului General (semnată de 
directorul general Bădescu), prin care deputatul Ştefan H. Ştefan „este autorizat a 
călători în vagonul poştal pe distanţa Iaşi-Galaţi şi înapoi”. 

Original, hârtie carton, antetul Direcţiunea Generală a Poştelor, 
Telegrafelor şi Telefoanelor, Cabinetul Directorului General, ştampilă: 
„ROMÂNIA. Direcţiun. Generală a Poştelor, Telegrafelor şi Telefoanelor”. În 
câmpul sigilar stema Regatului României, dim. 14x10,6 cm. 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.728. 
 
1917 august 26, Odessa. Scrisoarea lui D. Aliprandi către Ştefan H. Ştefan 

prin care îl informează în legătură cu anumite aspecte legate de evoluţia unui 
proces. 

Original, plic, 3 file, dim. 13,3x11cm. 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.729. 
 
1917 septembrie 23, Odessa. Bilet de liberă trecere cu trenul eliberat 

deputatului Ştefan H. Ştefan de către Consulatul General al României la Odessa 
(semnează consulul C. Greceanu). 

Original, antetul Consulatului General al României, ştampilă „ODESSA. 
CONSULATUL GENERAL AL ROMANIEI”, în câmpul sigilar stema Regatului 
României, semnează: C. Greceanu, consul general, limba rusă. Pe verso-ul 
documentului însemnări în creion, în limba rusă, dim. 18,5x22,2 cm. 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.730. 
 
1917 septembrie 29, Huşi. Scrisoarea lui Herman Fruchter adresată 

deputatului Constantin Georgescu, prin care îi solicită, datorită situaţiei precare în 
care se afla, un ajutor lunar de 300 lei. 

Original, difolio, plic nefrancat, dim. 17x21 cm. 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.731. 
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1917 octombrie 6, Galaţi. Scrisoarea Annei Fruchter adresată lui Ştefan H. 
Ştefan, deputat de Covurlui, prin care îl roagă să trimită o scrisoare a fratelui său, 
Herman Fruchter, avocatului Constantin Georgescu cu domiciliul la Odessa. Din 
scrisoare reiese faptul că Ştefan H. Ştefan era căsătorit cu d-na Macri. 

Original, difolio, dim. 13,5x21,2 cm. 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.732. 
 
1917 noiembrie 14, Odessa. Scrisoarea lui <Mr. Sapari> către Ştefan H. 

Ştefan, prin care acesta din urmă era informat în legătură cu faptul că aurul pus la 
dispoziţie nu a putut fi valorificat pe piaţa din Rusia. De asemenea, expeditorul era 
în imposibilitate de a vinde mărfuri în interiorul Rusiei din cauza situaţiei politice 
instabile. 

Original, infolio, hârtie filigran, plic nefrancat cu adresa lui Ştefan H. Ştefan: 
str. Mihai Bravu, Galatz, dim. 21,5x27 cm. 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.733. 
 
1917 noiembrie 18, Odessa. Scrisoarea lui <Mr. Sapari> prin care Ştefan H. 

Ştefan este pus la curent cu tranzacţiile valutare executate de expeditor şi ultimele 
evenimente politice şi militare, Vladivostocul fiind ocupat de japonezi. 

Original, infolio, hârtie filigran, plic nefrancat cu adresa lui Ştefan H. Ştefan: 
str. Mihai Bravu, Galatz, dim. 21,4x27,1 cm. 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.734. 
 
1917 noiembrie 26, Odessa. Scrisoarea lui <Mr. Sapari> către Ştefan H. 

Ştefan, acesta fiind informat în legătură cu faptul că un vagon de mărfuri a fost 
trimis la Moscova, urmând ca expeditorul şi un anume Antipa să se deplaseze în 
acelaşi oraş în vederea comercializării mărfurilor. În document se fac referiri la 
situaţia instabilă „ deoarece politica în Rusia se schimbă în fiecare minut” . 

Original, infolio, hârtie filigran, dim. 21,4x27,1 cm. 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.735. 
 
1917 decembrie 7, Odessa. Scrisoarea lui N. Antipa către Ştefan H. Ştefan 

prin care îl roagă să se intereseze despre preţul de vânzare a unui imobil din Galaţi, 
în funcţie de aceasta urmând să se întâlnească pentru perfectarea actelor. 

Original, infolio, plic nefrancat cu adresa lui Ştefan H. Ştefan: str. Eliade 
Rădulescu nr.1, Galatz, dim. 13,3x21 cm. 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.736. 
 
1917 decembrie 12, Odessa. Scrisoarea lui <Mr. Sapari> către Ştefan H. 

Ştefan, prin care acesta este informat despre afacerile valutare desfăşurate de 
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expeditor. De asemenea, destinatarului i se face cunoscut că: vagonul de mărfuri 
pentru Moscova nu a mai plecat; icrele din Petrograd nu s-au vândut din cauza 
băncilor închise; despre intenţia lui <Mr. Sapari> de a cumpăra o casă în Galaţi, pe 
strada Domnească, apelând la bunăvoinţa lui Ştefan H. Ştefan, datorită 
imposibilităţii de a pleca la Vladivostok din cauza pericolului; despre lipsa 
medicamentelor din Rusia, context în care solicită prospectarea pieţei din Galaţi, 
eventual cumpărarea de medicamente în vederea recomercializării; despre un 
pachet cu alimente trimis de Antipa prin intermediul unui soldat. În document se 
fac referiri şi la un membru al familiei Aburel din Galaţi. 

Original, infolio, dim. 21,4x27 cm. 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.737. 
 
1917 decembrie 17, Odessa. Scrisoarea lui <Mr. Sapari> către Ştefan H. 

Ştefan, prin care acesta este informat despre afacerile valutare, achiziţiile de 
medicamente, mărfurile predate farmacistului Tatuşescu în contul lui T. Aburel. 

Original, 3 file, dim.13x20 cm.  
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.738. 
 
1918 ianuarie 2, Galaţi. Scrisoare a Episcopul Dunării de Jos, Nifon, 

preşedintele Comitetului pentru protecţia orfanilor de război, Secţia Covurlui, 
adresată lui Ştefan H. Ştefan, prin care mulţumește pentru donaţia de 500 lei.  

Plic nefrancat cu ştampila Episcopiei Dunării de Jos, dim. 16x24 cm.  
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.739. 
 
1918 ianuarie 25. Permis de liberă circulaţie emis de Prefectura Poliţiei Iaşi 

deputatului Ştefan H. Ştefan, conform căruia deputatul avea libertatea de a circula 
şi după orele 20. 

Original, Prefectul Poliţiei Iaşi, ss./Corbescu, două ştampile ilizibile, dim. 
16x12 cm. 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 21.740. 
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Foto 1. 1925, Galați. Ştefan H. Ştefan  
(n. 2 decembrie 1880, Tg. Ocna - d. 28 iunie 1972, Bucureşti). 
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Foto 2. 1880 decembrie 2, Tg. Ocna. Actul de naştere a lui Ştefan H. Ştefan. 
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Foto 3 (a,b) 
Foto 3 (a,b,c,d). 1900, Galaţi. Livret de serviciu militar aparţinând lui Ştefan 

H. Ştefan. 
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Foto 3 (c,d) 
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Foto 4. 1903, Galaţi. Lucrarea de licenţă în drept aparținând Ştefan H. Ştefan. 
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Foto 5. 1904 mai 7, Bucureşti. Diploma de licenţiat în drept eliberată lui  
Ştefan H. Ştefan. 
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Foto 6. 1908 iulie 8, Galaţi. Actul de căsătorie dintre Ştefan H. Ştefan (28 ani)  
şi Sofia G.I. Macri (31 ani) - martori de Alexandru N. Gussi, prefectul judeţului 

Covurlui şi de Aurel Cupşa, lt. col. de marină (ceremonialul religios a fost oficiat  
la Biserica Mavramol). 
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Foto 7. 1925 ianuarie 15, Galaţi. Interviul acordat ziarului „ Adevărul”  de către 
Ştefan H. Ştefan cu ocazia preluării mandatului de preşedinte al Comisiei 

Interimare a oraşului Galaţi. 
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Foto 8 (a,b) 
Foto 8 (a,b,c,d,e,f). Realizări edilitare în timpul mandatului de primar al lui 

Ştefan H. Ştefan. 
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Foto 8 (c,d) 
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Foto 8 (e,f) 
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Foto 9. Casele Ştefan H. Ştefan din str. Colonel Boyle, Galaţi, <1920-1925>. 

Muzeul de Istorie Galaţi, colecţia „Documente”, nr. inv. 40.395 
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Foto 10 (a,b). 1963, Galaţi. Casele Ştefan H. Ştefan din str. Reconstrucţiei (fostă 

str. Colonel Boyle) nr. 26 A, B, C, expropriate în baza Decretului de Stat 571/1963. 
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Foto 10 (c). 1963, Galaţi. Casele Ştefan H. Ştefan din str. Reconstrucţiei  
(fostă str. Colonel Boyle) nr. 26 A, B, C, expropriate în baza  

Decretului de Stat 571/1963. 
 
 
 

 
 

Foto 11. Buick - model 1935, caroserie Sedan 57. Expresie a potenţei financiare,  
la 16 septembrie 1935, Ştefan H. Ştefan achiziţionează  

acest model contra sumei de 350.000 lei. 
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Foto 12. 1963, Galaţi. Casele Ştefan H. Ştefan din str. Reşiţei 
(fostă str. Sf. Gheorghe) nr. 1-3, expropriate în baza Decretului de Stat 571/1963. 
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Foto 13. Cimitirul „Bellu” din Bucureşti - cavoul familiei Ioan Vasilescu Valjan 
(1881-1960), celebru avocat şi scriitor, unde a fost înmormântat şi Ştefan H. Ştefan 
(figura 34, loc 28), informaţie şi fotodocument puse la dispoziţie prin amabilitatea 
domnului Virgil Rotaru, şeful Serviciului Teritorial al Cimitirului Bellu, căruia îi 

mulţumim şi pe această cale. La data publicării studiului, cercetarea nu a identificat 
punctul de convergenţă între cele două familii. 

 


