Primăria Craiova și Palace vor fi renovate. Investiția se ridică la 11
milioane de euro
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Sediul principal al Primăriei Craiova, din str. A. I Cuza, Nr.7, cât și cel de la Nr. 1,
cunoscut drept ”Palace” vor intra într-un amplu proces de reabilitare.

Lucrările de renovare a celor două monumente istorice se vor întinde pe durata a trei ani, iar
costurile lor se vor ridica la 11 milioane euro, fără TVA. Banii vor fi plătiți eșalonat, în decursul
celor trei ani.
”Am semnat astăzi contractul pentru actualizarea proiectului tehnic pentru reabilitarea
celor două clădiri ale Primăriei Craiova: sediul central și clădirea Palace. Acesta este
primul pas, absolut necesar, pentru ca aceste două clădiri emblematice pentru Craiova,
monumente istorice, să intre în reabilitare”, arată primarul Mihai Genoiu pe pagina sa de
Facebook.
Palatul Banca Comerțului, clădire monumentală ce găzduiește Primăria Municipiului Craiova,
este unul dintre cele mai cunoscute edificii din oraș. Banca Comerțului a fost proiectată de
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arhitectul Ion Mincu în 1906 și finalizată în 1916 de către elevul acestuia, Constantin
Iotzu. Clădirea are un interior bogat decorat cu stucaturi, vitrouri, mozaicuri venețiene și grilaje
de fier forjat.
La 12 decembrie 1897 (după alte surse în 1899), bancherul și omul politic liberal craiovean
Constantin Neamțu înființa la Craiova, sub forma unei afaceri de familie, Banca Comerțului.
Societatea bancară a devenit repede una din cele mai importante și de succes bănci cu capital
românesc din țară, deschizând sucursale în mai multe orașe importante.
În 1906, principalul promotor al arhitecturii neo-românești, arhitectul Ion Mincu, a
întocmit proiectul noului sediu al instituției. Moartea sa la doar 60 de ani (6 decembrie
1912) a întrerupt lucrările la construcția băncii, care au fost finalizate în perioada 1912-1916,
sub supravegherea arhitectului Constantin Iotzu. Pentru finalizarea lucrărilor la sediul Băncii
Comerțului a fost angajat constructorul italian Giovanni Battista Peressutti, care a lucrat alături
de întreprinderea de construcții a lui Carlo Dalla Barba.
Peressutti lucrase deja cu succes la construcția Palatului Administrativ și ulterior a
contribuit la ridicarea în Craiova a numeroase clădiri monumentale (printre ele Casa
Albă, Casa Carianopol – azi Comandamentul Jandarmeriei Dolj, Facultatea de
Agronomie, Policlinica nr. 2 a Spitalului Filantropia, reconstruirea Colegiului Carol I după
incendiul din 1930, Sala de spectacole a Teatrului Liric, Casa și Moara Barbu Drugă, Casa
Constantin Neamțu).
La vremea inaugurării sale, Banca Comerțului era una din cele mai frumoase clădiri din oraș și
chiar din țară, impresionând atât prin aspectul exterior, cât și prin cel interior, bogat ornamentat
cu vitralii, candelabre și mozaicuri.
Imobilul din str. A. I. Cuza, nr.1 datează din perioada 1900-1905 şi se află pe lista
monumentelor istorice din municipiul Craiova, fiind fostul Hotel ”Palace” și ulterior sediu al
Bancii Comerciale Romane. În prezent, clădirea este folosită ca sediu al Primariei Municipiului
Craiova. Proiectul grandiosului imobil a fost conceput cu dubla destinaţie de bancă şi hotel de la
bun început ce trebuie să fi funcţionat independent. Astfel, la parter şi la etajul intâi funcționa
banca, iar la nivelurile doi, trei şi la nivelul mansardei hotelul.
De-a lungul vremii, construcția a fost supusă unor evenimente majore (cutremurele din 1908,
1940, 1977, 1986 şi 1990), afectând fiecare structură de rezistență, însă, după nici unul dintre
acestea nu au fost făcute intervenții importante asupra clădirii. S-a impus astfel necesitate
realizării unor lucrări de consolidare, refacere, reabilitare şi amenajare pentru schimbarea de
destinaţie, cu păstrarea aspectului şi stilului arhitectural al clădirii.
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