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Anexă  

Procesele verbale ale vizitelor prefectul Județului Cahul, colonel 
Dumitru Dobrescu în comunele județului Cahul (aprilie, 1940) 

 
PROCES-VERBAL 

Astăzi anul 1940 luna aprilie în 11 

Noi, Colonel Dobrescu Dumitru, Prefectul Județului Cahul; 
Am vizitat comunele de pe șoseaua Cahul-Văleni, spre a constata stadiul 

inundațiilor, stadiul însămânțărilor și stadiul împăduririlor, constatând cele ce 
urmează: 

COMUNA CRIHANA 
Am găsit pe Primar dând afară din cârciumă pe niște locuitori , care în loc 

să-și vadă de treabă, se dusese la cârciumă.  
Bine făcea, însămânțarea nu se face la cârciumă și autoritățile 

administrative și  jandarmii să evacueze cârciumile și să-i trimită pe oameni la 
câmp. Prin sat am văzut unii oameni care se duceau la pescuit; mi-au spus că 
grădinile și viile lor sunt inundate și neavând loc la deal, se duc la pescuit, era 
mult mai bine dacă acești oameni erau întrebuințați de Comitetele Agricole ca să 
are și să însămânțeze terenurile celor concentrați. 

Împăduririle nu începuse, așteptau să ridice niște puieți pentru 
completarea golurilor de pe șosele. Împăduririle trebuie activate cu maximum de 
intensitate. 

Apa a atacat o porțiune din șoseaua județeană Cahul-Văleni prin mijlocul 
satului. Am văzut că Primarul a colectat de la fiecare locuitor cate un par –doi, 
câte 3-4 maldăre de stuf și a scos lumea la lucru, căptușind părțile atacate cu stuf 
și bălegar și împiedicând ruptura apei. Bine a făcut Primarul, aceasta dovedește 
că nu trebuie împins la treabă. 

Am însă o mică supărare pe Primar, că nu e îngrijit de drumul de la hotarul 
cu comuna Manta, care duce spre Prut, la islazul lor. Este drept că acel drum e 
lung de vreo 7 km. Și a fost foarte greu de păzit pe toată întinderea lui, este și de 
importanță secundară, nu face legătura cu Moldova. 

COMUNA MANTA 
Primarul era la arat. N-am văzut lume care să se plimbe degeaba prin 

sat, N-am putut lua relații asupra împăduririlor. 

COMUNA VADUL LUI ISAC 
Lume multă prin sat, mulți făceau gardurile; or, nu este acum vremea să 

se facă gardurile, acum este de plugărit. 
Opera de împădurire – nulă. 
În acea comună, a fost inundat 250 hectare islaz pe baltă, le-a mai rămas 
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280 hectare pe deal, astfel că se pot concentra acolo vitele; însă să nu mai 
arendeze imașul locuitorilor din alte comuni. 

Primarul însă a privit cu nepăsare baia ce le-am făcut anul trecut și au 
lăsat-o să fie inundată în loc să fi făcut un dig în jurul ei ca să oprească apa.  

Asemenea a lăsat să fie inundată și ruptă șoseaua care ne leagă cu județul 
Covurlui, șoseaua cu care s-a cheltuit atâtea parale acum 2 ani, deși nu avea de 
apărat decât 4-500 metri. A dovedit o completă nepăsare acest Primar. 

Am găsit la Primărie echipele de deparazitare stând, iar etuva stătea în 
curtea Primăriei; motivul că Primarul nu vrea să dea 2 oameni care să ajute 
echipei la strămutarea etuvei și deparazitarea. I-am dat ordin să dea și mi-a 
răspuns că nu poate da decât cel mult un om. Pentru toate aceste motive voi aplica 
o pedeapsă Primarului și voi aviza asupra înlocuirii lui.  

COMUNA COLIBAȘI 
Oameni forfoteau prin sat, i-am întrebat de ce nu sunt la arat și mi-au spus 

că ei mai au de tăiat viile și de îngrijit prin grădini, dar că plugurile lor merg, sunt 
cu băieții la plug. Oare cu copiii o să scoatem noi pâinea trebuincioasă? 
Mentalitatea această bolnavă trebuie scoasă din capul țăranului și trebuie împins 
cu sila la câmp. Randamentul copiilor este mic și lucrul de calitate inferioară. 

Campania de împădurire nu începuse. Inundațiile nu le-au produs pagube.   

COMUNA BRÂNZA 
La Primărie era adunată lume multă, îi strânsese Secretarul prin bătaie de 

tobă ca să trateze locuitorii direct cu 2 crescători de oi care vrea să arendeze 
islazul ce obștia are pe moșia comunei Găvănoasa. Oare Secretarul nu știa că 
islazul nu se arendează la fiecare locuitor în parte, ci de asociația  de pășune? 
Acest Secretar în loc ca să dea o îndrumare bună și legală oamenilor, precum și 
crescătorilor de oi care venise în comună, trimițându-i la Asociația de Pășunat a 
comunei Găvănoasa, adună tot satul la Primărie sustrăgându-l  de la munca 
câmpului și pornindu-l spre nemulțumire, căci oamenii au rămas nemulțumiți 
când eu le-am spus că n-au voie să trateze direct și chiar unii începuse să 
vocifereze că au nevoie de bani și că negustorul le dă banii imediat. Dacă câte 
odată se ivesc nemulțumiri printre oameni, este din cauza reprezentanților 
autorității de calibrul Secretarului din Brânza, care habar n-avea cum se 
administrează islazurile. Pe acest Secretar îl voi pedepsi, mai ales că la înapoierea 
mea  la ora 12, după ce trecusem prin satul Văleni, nu l-am mai găsit la Primărie, 
deși serviciul ține până la 13. 

Asupra împăduririi, Primarul mi-a afirmat  că au plantat primăvara 
aceasta 17.000 puieți pe râpi. N-am controlat la fața locului, dar voi controla
curând. 

COMUNA VĂLENI 
Oamenii nu erau la câmp, ziceau că este noroi și nu pot ara.  
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Plantarea pădurilor de abia începuse.  
Apa inundațiilor a acoperit valea unde lumea-și păștea vitele, așa că lumea 

nu mai are unde și-le paște; asemeni au mai început să cuprindă câteva case din 
cele mai joase. 

CONCLUZII 
Suntem într-o epocă în care însămânțările trebuie să se facă cu o 

intensitate maximă, mai ales că vremea rea ne-a redus perioada de însămânțare 
cu mai mult decât jumătate și mai ales că gerul iernii ne-a distrus mai mult decât 
jumătate din semănături. 

În astfel de condiții nu este îngăduit nimănui să dea pe la cârciumă, sau 
să-și facă gard sau să prindă pește sau să trimită copiii la arat; acum tot omul 
valid cu tot neamul lui să fie la plug și să are din zor și până în noapte și chiar 
sărbătoarea. 

Comitetele Agricole comunale, toată autoritatea comunală și jandarmii 
să-i scoată la plug cu sila pe cei cari nu înțeleg de bună voie, căci binele se face 
adesea cu sila. 

Împăduririle să se înceapă unde nu s-au început și să se continue, sunt 
premilitari, sunt oameni din aceia cari nu au pământ și nici nu iau pământ cu 
chirie și care se plimbă prin sat și prin baltă de pomană, să fie scoși la plantare. 

Să știe și cei care n-au știut până acum că islazurile se administrează și se 
arendează de către Asociația de Pășunat și că oamenii n-au dreptul să-l arendeze 
individual, toate arendările individuale și directe de la oameni, fiind nule; cel care 
arendează izlaz în astfel de condițiuni, rămâne păgubaș. 

Acolo unde se produc inundații, autoritatea este datoare să apere punctele 
vitale, care în prim rând sunt comunicațiile.  

Am intervenit la Ministerul Agriculturii ca să admită pășunatul în păduri 
pentru comunele Crihana, Manta și Văleni. 

Drept care, am dresat prezentul proces-verbal. 

PREFECTUL JUDEȚULUI CAHUL 
 COLONEL                    Dobrescu Dumitru        

 
Arhiva Națională a Republicii Moldova, fond 2067, Inv. 1, dosar nr. 58, p. 34-35. 

 

*    *    *  
PROCES-VERBAL 

Astăzi anul 1940 luna aprilie ziua 20. 

 Subsemnatul Colonel Dobrescu Dumitru, Prefectul Județului 
Cahul, ne-am deplasat în județ spre a vedea următoarele: 

- Felul în care comunele au organizat muncile agricole, spre a da 
maximum de randament și aplicarea măsurilor luate la teren; 
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- Lucrările întocmite de comuni pentru ajutorarea familiilor 
concentraților, potrivit Decretului Lege din 30 Martie 1940. 

Rezultatul este următorul: 

COMUNA ROȘU 
Situația forțelor de muncă de care dispune comuna era stabilită și pusă la 

punct. 
Suprafața arabilă a comunei era de 4900 Ha din care scăzându-se 300 Ha 

semănături de toamnă, rămân a se lucra în primăvară 4600 de hectare.  
Cele 148 perechi de vite trăgătoare existente în comună, sunt cu totul 

insuficiente față de suprafața care trebuie arată, dar având în vedere că din 
suprafața totală se deduc 1700 Ha teren arabil inundate pe baltă și din cari o bună 
parte nu vor putea fi însămânțate, lipsa vitelor de muncă se ameliorează. 
Prefectura a dat comunei 6 perechi de cai din cei primiți de la armată pentru 
munci, care să facă muncile celor 100 de familii de concentrați, fără vite, și din 
care până atunci se arase cu caii armatei 22 Ha și jumătate. 

Însămânțările au început de abia la 13 Aprilie din cauza  timpului ploios. 
Am observat că comuna nu are o condică în care să se țină evidența zilnică 

a muncilor efectuate, sau cel puțin săptămânală. 
Apele au inundat cca 220 Ha din care 499 islaz și restul arabil, sunt în 

retragere.  
Brațe de muncă sunt suficiente, din cei  300 concentrați din comună, cca 

100 sunt veniți în concediu pentru munca câmpului. 
Lumea primește munca cu voie bună și nu este nevoie a se face presiune. 

Cei câțiva oameni pe cari i-am văzut în sat nefiind duși la câmp, au căutat să se 
justifice că încă nu au putut. 

COMUNA ZÂRNEȘTI 
Comitetul Agricol n-a făcut nici una din lucrările ordonate prin ordonanța 

Nr.748 din 1 Martie 1940. Notarul Lecata n-a făcut absolut nimic și este cu 
desăvârșire ignorant al ordinelor. Pretorul să-l țină în supraveghere apropiată, 
căci acest Notar îmi face impresia că mănâncă leafa de pomană, și dacă nu se 
pune pe lucru, să-i întocmească acte și să fie lăsat în disponibilitate. 

Agentul agricol, numit la data de 19 martie s-a străduit să lucreze ceva și 
să adune date privitoare la situația forțelor de muncă, însă lucrarea nu este 
completă. 

Au 145 perechi de vite trăgătoare, care repartizate la cele 1340  Ha ce 
trebuie însămânțate pe deal, sunt prea suficiente, ba chiar cu acestea vor putea 
lucra și parte din terenurile de pe baltă pe măsura retragerii apelor. 

Nu au stabilit familiile concentraților, cari au nevoie să fie ajutate cu 
muncă, zice că sunt numai 2-3 familii, să se stabilească precis și să se ajute. 

Până acum, au însămânțat numai 373 Ha. 
Comitetul Agricol să se întrunească săptămânal și să stabilească 
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programul de lucru. 
În drumul meu spre Zârnești, am întâlnit pe telefonista Maria Dudău, care 

se ducea la plimbare la Cahul fără voia nimănui. De altfel Primarul, Notarul, 
Secretarul și Șeful de Post Jandarmi îmi raportează că D-sa, face serviciul pe 
gust. Dacă este așa, s-o pună în disponibilitate, noi nu avem nevoie de paraziți. 

COMUNA ROMÂNI  
Ca și la comuna Zârnești, lucrările ordonate cu ordonanța Nr. 748 nu s-au 

făcut. Notarul era străin de ele și nici măcar nu și-a dat osteneală să vadă ce e de 
făcut. 

N-am putut căpăta date asupra suprafețelor de însămânțat și asupra 
forțelor de muncă existente în comună. Singurele date ce le-au putut servi, au fost 
numai că sunt a se ajuta 30 familii de concentrați lipsite de vite de muncă, și că 
până la această dată s-au însămânțat 755 Ha.  

Lucrările Comisiunii pentru ajutorarea concentraților se reduc la un tabel 
întocmit de Notar, tabel unde nu se vede dacă aceștia îndeplinesc sau nu 
condițiunile. Notarul zice că acest tabel a fost făcut după arătările Comisiunii, 
însă nu era nici o semnătură a acesteia. 

Notarul n-a putut să-mi găsească Monitoarele Oficiale cu Legea și 
instrucțiunile pentru ajutorarea concentraților. Pretorul să-l aibă în supraveghere 
de aproape și dacă nu se pune pe lucru să-i întocmească acte și să-l lase în 
disponibilitate pe Notarul Cundiev. 

COMUNA LARGA 
De cum intri în Primărie, te izbește o murdărie care face rușine și unui 

simplu țăran, necum Primăriei. Trecând la chestiunea organizării muncilor 
agricole, am constatat că nu se făcuse nici una din lucrările ordonanței Nr. 748; 
mai mult decât atât, nici n-am găsit ordonanța la Primărie. 

În privința aceasta, constat un rău general și anume că: comunele nu 
opresc și nu au la dosar câte un exemplar din ordonanțele ce se dau, ci se 
mulțumesc să le afișeze, de multe ori chiar fără a le citi și să le lase acolo să le 
rupă cine vrea. O mai mare destrăbălare administrativă, nici că se poate. De aceea 
ordon ca orice ordonanță trimisă spre afișare, să se păstreze un exemplar la 
Primărie la dosarul respectiv pentru ca să-i servească la lucrările cerute prin 
ordonanță, alt exemplar să se afișeze la Primărie, altul la Postul de Jandarmi și 
de abia următoarele exemplare să se afișeze la celelalte instituții dacă mai sunt în 
comună și în localurile publice. 

Secretarul nu știa să caute unde este Legea de Mobilizare Agricolă, or 
fiecare comună trebuie să-și formeze un indicator în care să se arate unde se află 
publicate diferitele legi, Jurnale ale Consiliului de Miniștri, Decizii Ministeriale, 
Decizii Ținutale cu un caracter de durată mai lungă, și ordine circulare cu același 
caracter pentru ca oricând organele cancelariei să poată să găsească ceea ce le 
trebuie. Cine nu și-a făcut acest indicator, să și-l facă imediat și Pretorii să se 
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convingă cu prilejul inspecțiilor. 
Notarul nici măcar nu știa din cine se compune Comitetul Agricol 

comunal, deși el este Secretarul Comitetului. Notarul Zarzar este un adevărat 
trântor și Pretorul să-i facă inspecție și să-i întocmească acte de incapacitate, ca 
să-l dăm afară, că mănâncă leafa degeaba. 

Prin chestionarul agricol întocmit astă toamnă, rezultă că comuna ar avea 
3500 Ha teren arabil din care s-au însămânțat în toamnă, fără a se ști rezultatul, 
800 Ha. Am mai avea de lucru în primăvară circa 3000 Ha din care până în 
prezent s-a arat de abia 493 Ha, este foarte puțin. 

Lucrările privitoare la ajutorarea concentraților erau executate. 

COMUNA BADICU 
Aici s-a pus multă grijă în organizarea muncilor agricole și este prima 

dată când Notarul Wainer mă mulțumește, ceea ce înseamnă că a început să 
trăiască în realitate și îl rog să meargă tot așa. Au dat și o ordonanță privitoare la 
organizarea muncilor, ordonanța Nr. 3 din 24 Februarie 1940, păcat însă că nu 
pot aproba această ordonanță care este dată de Primar și care nu are dreptul s-o 
dea căci Primarul nu este organ de aplicare a Decretului Lege pentru Mobilizarea 
Agricolă, ci Comitetul Agricol. În tot cazul se vede că au pus grijă pentru 
organizarea acestor munci. 

Comuna are 2936 Ha teren arabil la care cele 126 perechi de vite 
trăgătoare sunt insuficiente. Am dat și 146 cai de la oștire, dat tot nu e de ajuns, 
de aceea trebuie să intensifice mult. Au însămânțat până acum numai 300 Ha este 
puțin, ei justifică că pământul a fost ud și nu s-a putut lucra, să lucreze mai bine 
de aici încolo.  

Intrând în sat, am găsit tolăniți  la soare pe un concentrat care era în 
concediu, ca să-și muncească pământul împreună cu camaradul său, alt soldat 
care era trimis de la Regiment să-l ajute la muncă pe primul. Caii erau cu niște 
copii la câmp la muncă. Apoi Regimentul a dat cai nu ca să lucreze copii cu ei și 
a dat concediu concentraților nu ca să stea acasă la soare ci să muncească. Pe toți 
ăștia jandarmii să-i gonească la câmp.  

Am cercetat felul în care s-au întocmit tabelele pentru ajutorarea 
concentraților și m-a izbit faptul că am găsit pe tabel familia concentratului Mâță 
Vladimir, acel care era lungit la soare și în concediu și care-mi spunea că are 5 
Ha de pământ. Comisiunea care întocmise tabloul, căci de față era și Preotul și 
învățător pensionar, mi-au justificat că l-a înscris  întrucât în roluri nu este scris 
ca posesor de pământ, deși soldatul îmi spusese mie că are 5 Ha. Este necesar să 
lămuresc aici că Legea spune că se consideră lipsite de mijloace, familiile 
concentraților care posedă cel mult 2 Ha. Înseamnă că este cu dare de mână și a 
avut de unde plăti arenda și că posedă pământul producător chiar sub formă de 
închiriere. Mai departe Legea spune că ajutorul se acordă numai pe timpul cât 
soții sau membrii susținători ai familiei sunt concentrați efectiv și că permisiile 
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de mai mici de 15 zile, nu întrerup acordarea ajutorului. Rog Comisiunile să 
revadă tabelele cu Legea în mână și așa să lucreze. 

COMUNA CIOBALACCIA 
Am găsit la Primărie numai pe Primar, Notarul era dus la Eichendorf 

comună pe care o girează. Înaintea mea fusese în Ciobalaccia, Agronomul 
regional și Veterinarul circumscripției în inspecție. Ei au constatat și mă servesc 
și eu de constatările lor că în primăvară, până astăzi s-au făcut 1100 Ha 
semănături și că grâul de toamnă a degerat complet. De altfel am constatat și eu 
în drumul meu peste câmp că se lucrează cu multă intensitate în comuna 
Ciobalaccia, Primarul este un om vrednic.  

Familiile concentraților vor fi ajutate cu muncă mai către sfârșit, ele vor 
semăna porumb, căci n-au alte semințe. Tabelele de ajutoare ale concentraților s-
au întocmit. 

COMUNA ȚIGANCA 
La această comună am găsit ca și la alte câteva dinainte, că Notarul nu 

știa de ordonanța Nr. 748. Lucrările de stabilire a forțelor de muncă fusese făcute 
de Agentul Agricol, iar nu de Notar. Aceasta  este treaba Notarului, iar nu a 
Agentului Agricol care trebuie să stea pe câmp, nu să facă situații de birou. În 
comună sunt 3703 Ha teren arabil, din care scădem peste 700 Ha teren arabil 
inundat, cum și secara semănată în toamnă, rămâne de lucrat în primăvară cca. 
2700 Ha. Din acestea se însămânțase în primăvară până la data inspecției 1217 
Ha rezultat frumușel; de altfel am văzut lumea pe câmp și Agentul Agricol îmi 
face impresie frumoasă. 

Comuna aceasta este avantajată căci s-a contribuit la rechiziții decât cu 
40 de cai, vor putea termina muncile.  

Nu există la comună un tabel de familiile concentraților, care trebuie 
ajutate cu munci, era o ciornă fără nici o valoare, să se întocmească imediat.  

Lumea lucrează de bună voie și nu este nevoie de îndemnul jandarmilor.  
Tabelul de familiile concentraților, care urmează a fi ajutate nu era 

întocmit de întreaga Comisiune, ci de Notar. Accentuez că aceste tabele trebuie 
să fie opera Comisiunii prevăzută de Lege care răspunde iar nu a unui simplu 
funcționar.  

Atrag și aici atențiunea Pretorului asupra Notarului pe care trebuie să-l 
puie la treabă.  

COMUNA I. G. DUCA 
Și aici ca și la multe alte comune n-au putut să-mi găsească ordonanța Nr. 

748. 
Suprafața terenului arabil 4522 Ha din care dacă scădem terenul arabil 

inundat, rămâne de lucrat cca 3500 Ha în primăvară. S-au lucrat 1108 Ha sunt a 
se lucra și restul. Aici am văzut multă activitate pe câmp. Câmpul era plin de 
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pluguri și am nădejdea că va însămânța tot terenul mai ales că din comună n-au 
fost luați pentru rechiziții decât 7 cai. 

Comisiunea prevăzută de Lege să verifice din nou tabelele de ajutoarele 
ce urmează a se da concentraților, căci mie îmi face impresia că nu sunt bine 
întocmite. 

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal. 

PREFECT-COLONEL                    semnătura 
 

Arhiva Națională a Republicii Moldova, fond 2067, Inv. 1, dosar nr. 58, p. 36-38. 
 

*    *    *  
PROCES – VERBAL  

Astăzi anul 1940 luna aprilie 22 

Subsemnatul Colonel Dobrescu Dumitru, Prefectul jud. Cahul, ne-am 
deplasat în județ, spre a vedea următoarele: 

- Felul în care comunele au organizat muncile agricole, spre a da maximum 
de randament și aplicarea măsurilor luate la teren; 

- Lucrările întocmite de comune pentru ajutorarea familiilor concentraților, 
potrivit Legii din 30 Martie 1940. 

 Rezultatul este următorul: 

COMUNA CRIHANA NOUĂ 
 S-au stabilit situația forțelor de muncă și a suprafețelor de însămânțat. 

Sunt a se însămânța 4466 Ha la care cele 282 perechi de vite trăgătoare sunt 
suficiente.  

 Până în prezent s-au însămânțat 1105 Ha, ceea ce este un rezultat frumos.
Sunt de ajutat 5 familii nevoiașe lipsite de vite de muncă cu 21 Ha și vor fi ajutate. 

 Tablourile de acei care au dreptul la ajutor au fost întocmite, însă la 
întocmirea lor n-a luat parte întreaga Comisiune, ele fiind întocmite numai de 
autoritatea administrativă. Să se supună imediat întregii Comisiuni. 

COMUNA PELINEI 
 În Primărie murdar, nelipit, nevăruit, cutia de scrisori prinsă cu sârmă, stă

să cadă, după cutia de scrisori hârtii, cutii de chibrituri și alte necurățenii; nu se 
făcuse nimic din ceea ce am ordonat la inspecția precedentă. Am constatat însă 
la trecerea mea pe la Primărie după ce m-am înapoiat din inspecție  că se lipea și
se curăța. Întreb este oare nevoie ca Prefectul să îmboldească pe Primar și Notar 
ca să ție Primăria  curat? Primăria, după cum numele o arată, este prima casă 
dintr-un sat, prima în ordine și în curățenie căci de acolo iau sătenii exemplu. Fac 
atenți pe toți primarii și notarii că localul Primăriei să strălucească de curățenie 
și ordine. 

Munca câmpului a fost organizată. Pentru cele 2715 Ha ce sunt a se 
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însămânța, cele 183 de perechi de vite trăgătoare sunt suficiente. 
Până astăzi s-au lucrat 799 Ha, un rezultat frumușel.  
S-au întocmit tabele de acei care au nevoie de ajutor potrivit Legii;  însă n-

a lucrat întreaga Comisiune. Fac aceeași observație și recomandare ca la Crihana 
Nouă, ambele comune având același Notar. 

COMUNA GĂVĂNOASA 
Comitetul Agricol comunal n-a stabilit situația forțelor de muncă din 

comună și suprafețele ce trebuie însămânțate, vinovat este Notarul care în calitate 
de Secretar al Comitetului Agricol comunal trebuia să răscitească ordonanța 748 
și să o execute întocmai.  

 Datele ce am putut culege din diferite documente arată că în comună sunt 
de însămânțat 3300 Ha, Notarul afirmă că au mijloace suficiente de lucru, dar nu 
văd aceasta din nici o situație căci n-a întocmit. 

Au de ajutat 66 familii de concentrați, pe care i-a ajutat la însămânțarea 
păioaselor, rămânând să-i mai ajute la însămânțarea porumbului. 

Până acum s-au însămânțat 1449 Ha, este binișor. 
S-au întocmit tabele de familiile concentraților care vor fi ajutate potrivit 

Legii, de Paști. 

COMUNA ALEXANDRU CEL BUN 
La intrarea în comună mi s-a plâns un Comandant de Oaste că locuitorii nu 

dau nici un concurs armatei, ci din contra o boicotează. Atrag atențiunea 
autorităților ad-tive și jandarmerești asupra penalităților la care se expun acei care 
sabotează Legea rechizițiilor și cer să-i execute pe toți, aducându-i la sentimente 
omenești și aplicând Legea acelor care se încăpățânează a nu primi.  

 Deși era ora 9:30 totuși Notarul nu venise încă la slujbă, ci era la 
Vladimirești unde stă cu familia. Pretorul îi va atrage atențiunea să se mute în 
comuna Alexandru cel Bun, căci Legea obligă pe funcționar să locuiască în 
comuna unde face serviciu. 

Situațiile de suprafețe însămânțate și situația forțelor de muncă au fost 
întocmite. Pentru cele 3926 Ha de însămânțat sunt suficiente cele 320 perechi de 
vite trăgătoare aflate în comună.  

În comună nu sunt familii de concentrați care să aibă nevoie de ajutor la 
muncă. 

S-au însămânțat până în prezent 2345 Ha ceea ce este un rezultat foarte 
frumos. S-au întocmit tabele de familiile concentraților care au drept la ajutoare 
după Lege. 

Drept care, am încheiat prezentul proces-verbal. 

PREFECTUL JUDEȚULUI CAHUL 
   COLONEL                                       Dobrescu Dumitru 

Arhiva Națională a Republicii Moldova, fond 2067, Inv. 1, dosar nr. 58, p. 40-41. 
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