Casa Bobanacu ar putea deveni muzeul municipal al
PiteÅŸtiului
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Una dintre puÅ£inele comori arhitecturale ale PiteÅŸtiului, care a mai rÄƒmas în picioare, Casa Bobanacu, va fi achiziÅ£ion
de cÄƒtre PrimÄƒria municipiului, pentru suma de 450.000 euro. Imobilul, cu o arhitecturÄƒ specificÄƒ perioadei interbelice
parter ÅŸi etaj, fiind compartimentatÄƒ în 16 camere, cu o suprafaÅ£Äƒ utilÄƒ de 350mp ÅŸi teren 1384 mp. IniÅ£ial, edilu
IonicÄƒ a dorit sÄƒ refuze dreptul de preempÅ£iune, însÄƒ viceprimarul Sorin Apostoliceanu a luat cuvântul ÅŸi a susÅ£inu
crede cÄƒ municipalitatea este atât de sÄƒracÄƒ încât sÄƒ nu poatÄƒ cumpÄƒra o asemenea clÄƒdire de patrimoniu, iar punc
vedere a fost susÅ£inut de majoritatea celorlalÅ£i colegi, indiferent de culoarea politicÄƒ. Doar primarul IonicÄƒ ÅŸi inspec
general Tudosoiu au considerat cÄƒ ar trebui sÄƒ se orienteze mai degrabÄƒ cÄƒtre salvarea terenului de la Aripi, însÄƒ când
supus la vot exercitarea dreptului de preemÅ£iune, aceÅŸtia au votat ?pentru?. Probabil o asemenea decizie se impunea ÅŸi
cazul Hanului Gabrovenilor, o altÄƒ filÄƒ de istorie a târgului PiteÅŸtilor, fostul local în care se adunau drumeÅ£ii pentru a
asculta pe faimosul lÄƒutar Zavaidoc.
Acum 9 ani, se cereau 1,3 milioane lei pentru casÄƒ

Viceprimarul Sorin Apostoliceanu a propus ca edificiul, ce are ÅŸi o curte ce poate fi exploatatÄƒ, sÄƒ devinÄƒ muzeu muni
aÅŸa cum se practicÄƒ peste tot în Europa, mai ales cÄƒ are pÄƒstrate picturile murale ale lui Iosif Materna în toate camerele
sobele de Majolica, precum ÅŸi alte detalii realizate în urmÄƒ cu peste 100 de ani. Casa a fost conceputÄƒ de cÄƒtre arhitect
Simionescu, la 1914. De asemenea, ÅŸi liberalul Narcis Sofianu, ÅŸi medicul Eduard Morlova, dar ÅŸi preÅŸedintele de Å
Cristian Gentea au considerat cÄƒ este oportunÄƒ aceastÄƒ destinaÅ£ie, atât ca muzeu municipal, cât ÅŸi ca spaÅ£iu pentru
evenimente culturale, pentru primirea delegaÅ£iilor strÄƒine etc. Primarul Cornel IonicÄƒ, deÅŸi, la final, ÅŸi-a dat girul, a
subliniat cÄƒ reabilitarea, ce trebuie sÄƒ respecte toate criteriile arhitecturale, fiind clÄƒdire de patrimoniu, va costa mai mult
decât cumpÄƒrarea. ÎnsÄƒ consilierii au argumentat cÄƒ numai valoarea terenului, într-o zonÄƒ ultracentralÄƒ, este foarte m
mai lua în calcul ÅŸi casa. Proprietarii încearcÄƒ sÄƒ vândÄƒ încÄƒ din 2010, preÅ£ul iniÅ£ial fiind unul uriaÅŸ, de 1,3 m
a scÄƒzut treptat, deoarece nu au apÄƒrut doritori.
Cine a fost familia Bobanacu

În casa de pe bdul. Republicii, au locuit Tatiana ÅŸi Nicolae Bobanacu. Ambii au contribuit la dezvoltarea oraÅŸului. Tatian
Bobanacu, fiica preotului Petculescu, cel care a înfiinÅ£at Åžcoala de BÄƒieÅ£i nr. 3, într-una din casele de la Mavrodolu.
Tatiana Bobanacu este cea care, în 1927, a înfiinÅ£at prima bibliotecÄƒ publicÄƒ din PiteÅŸti, iar în 1928 a fondat Ateneul P
?Gheorghe Ionescu ? Gion?, cu sediul în Åžcoala PrimarÄƒ de BÄƒieÅ£i Nr. 1, din PiteÅŸti. La seminariile organizate de Ta
Bobanacu au participat Nicolae Iorga, Ionel Teodoreanu, Liviu Rebreanu ÅŸi Gala Galaction, pe care i-au ÅŸi gÄƒzduit în c
familiei Bobanacu, de pe Bdul republicii. Tot în aceastÄƒ casÄƒ, în perioada Primului RÄƒzboi Mondial s-a semnat capitulare
BucureÅŸtiului în faÅ£a nemÅ£ilor în 1916 ÅŸi tot aici s-a creat comandamentul trupelor germane. DeÅŸi are 105 ani de la
construcÅ£ie, casa, moÅŸtenitÄƒ de cÄƒtre nepoata farmacistului Bobanacu, a pÄƒstrat interioarele, mobilierul cu inserÅ£ii
lemn de trandafir, tablouri vechi, piese unicat, precum o oglindÄƒ, cât ÅŸi zugrÄƒvelile originale ale lui Iosif Materna. Toate

acestea i-au convins pe consilierii locali sÄƒ voteze pentru achiziÅ£ionarea imobilului pentru suma de 450.000 euro.
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