Monografia comunei BOBICESTI
Asezare geografica
Comuna Bobicesti este situata in partea de vest a Judetului Olt, pe stanga vaii Oltetului, la contactul dintre
Platforma Oltetului si Campia Caracalului, la o distanta de 35 km de Craiova, 20 km de Slatina si la 7 km de
Bals, fiind strabatuta la sud de Drumul European E74 Bucuresti‐Craiova‐Timisoara. Vecinatatile localitatii sunt:
la N si N‐V ‐ comuna Morunglav, la E ‐ comuna Ganeasa si orasul Piatra ‐Olt, la S ‐ comuna Barza, la S‐V orasul
Bals, iar la N‐V ‐ comuna Oboga. Localitatea se intinde pe malul stang al râului Oltet, de‐a lungul drumului
judetean Bals ‐Morunglav, pe o distanta de 12 km. Are o suprafata de 53,6 km2. relieful este reprezentat prin
campie, dealuri joase si lunca Oltetului. Teritoriul comunei este strabatut de raul Oltet si pâraiele Bârlui si
Gengea.
In prezent, populatia comunei este de 3.537 de cetateni, care locuiesc in cele 1.230 de gospodarii.
Structura populatiei: 1933 persoane apte de munca; 90 persoane inactive; 1200 pensionari; 350 copii.
Cadrul si resursele naturale
Zona de cultura a cerealelor si de creștere a animalelor, resurse forestiere.
Clima este temperat continentala, cu valuri de aer uscat, temperatura medie anuala fiind de 10,5 ºC, cu
precipitații medii anuale de peste 500 mm. Iernile sunt aspre ( valori sub 0 ºC si este prezent stratul de zapada
variabil in timp). Verile sunt secetoase. Vanturile prezente sunt:
•
•
•

Baltaretul care aduce ploaie;
Crivatul care iarna aduce viscol si zapada, iar primăvara aduce ploaie si vara, seceta;
Austrul care este un vant secetos.

Flora si fauna comunei sunt caracteristice zonei de stepa, padure si lunca. Fauna este reprezentata de
caprioare, iepuri, porci mistreti, vulpi, dihori, veverite, fazani, berze, lupi, reptile, ciocarlia de padure,
potarnichia, gaita, sturzul cantator, ciocanitoarea, pitigoiul etc.
Flora: ‐Vegetatia: ‐ silvostepa cu paduri de stejar si mixte de tip sud –european, constituite numai din cer si
garnita sau amestec cu diferite specii de stejar brumariu, stejar pufos, carpen, etc. Aceste paduri sunt insotite
de corn, porumbar, maces, cat si de pajiștea cu asociații de paiusuri.
‐ de‐a lungul vaii Oltetului‐ vegetatie de lunca constituita din salcii, rachite, plopi si specii ierboase: rogoz,
stanjenelul de balta s.a.
In localitate s‐au descoperit doi stejari seculari care, conform legii, sunt declarati monumente ale naturii.
Solul este reprezentat de „cernoziom aluvional levigat si brun roscat” si soluri de lunca, din aceasta cauza este
fertil bun pentru agricultura, existând condiții favorabile pentru agricultura ecologica.
Alte resurse: terenuri arabile, pasune, fanete, vii etc
Localitatea Bobicesti face parte din Aria Padurea Sarului, arie naturala protejata din punct de vedere al Retelei
Natura 2000.

Istoricul comunei
Ca asezare omeneasca, comuna dateaza inca dinainte de anul 1600. Aceasta afirmatie este sustinuta de
stampilele de pe actele iscalite. Satele cele mei vechi atestate documentar sunt: Chintesti si Leotesti, prin
hrisovul lui Neagoe Basarab, domn al Tarii Romanesti care, la 30 octombrie 1517, de la Curtea de Arges,
intareste Voievodului Manastirii Govora, intre altele "Chintestii jumatate si doua mori cu vad la Leotesti".
Numele satului Leotesti vine de la cei doi boieri frati, Nae si Gheorghe Leotescu. Satul Mirila apare mentionat
in hrisovul din 28 ianuarie 1518, cand Domnul Neagoe Basarab intareste lui Cernat, mare bogatas si fiilor sai
ocina Doicestilor ce se afla intre Mirila si Mainesti. Numele de Mirila vine de la stareta Mirilita, nume sub care
s‐a gasit in 1533 in actul din 27 decembrie, din Slatina, prin care Vald Vintila, voievod, intareste Manastirii
Bistrita, stapanirea ocinei Mirilita. Mai tarziu, prin actul din 13 iunie 1550, Dumitru, marele logofat si ban al
Craiovei intareste stapanirea fratilor Buzesti asupra morilor de la Mirilita, de pe Oltet. Din hrisovul lui Matei
Basarab aflam ca, pe la 20 martie 1640, comuna era cunoscuta sub numele de Bircesti, prin care face stapanire
pe mosia Bircesti pe slugerul Lupu din Danciu si fratii Stan Ion si Radu, "...am dat mosia mea din Bircesti sa aiba
sub stapanire Bobicesti...". Satul Belgun dateaza de la anul 1804 de la proprietarul Tudor Belgun. Bechet si
Comanesti dateaza din anul 1828, iar Govora din anul 1864. In popor se spune ca Mihai Viteazul a avut lupte cu
turcii pe aceste locuri si ca de aici s‐a retras insotit de Preda Buzescu spre padurea Caluiu. Tudor Vladimirescu
a trecut pe aici cu pandurii sai spre Bucuresti. Langa satul Mirila, la 1848, s‐au dat lupte intre rusi si turci, rusii
fiind invingatori, iar turcii au fugit spre Caracal.
Evolutia administrativa Comuna a fost înființata prin legea administrativa din 31 martie 1864; desfiintata in
anul 1873; reinfiintata in anul 1887; desfiintata in anul 1930; reinfiintata in anul 1932. A facut parte din judetul
Romanati, plasele Oltețul (1864‐ 1873, 1912‐1930, 1943‐1950), Oltețul‐Oltul de Sus (1887‐1908), Bobicesti
(1908‐1912), Oltul de Sus (1932‐1943), regiunea Craiova, regiunea Oltenia (1950‐1968), raionul Bals (1950‐
1968), judetul Olt (1968‐prezent). A fost formata din satele Bobicesti (1864‐1887); Bobicești, Chintesti,
Comănești, Govora (1887‐1930, 1932‐1943); Bobicești, Chintesti, Comănești, Govora, Bechetul de Jos,
Bechetul de Sus (1943‐1952); Bobicești, Bechet, Belgun, Chintesti, Comănești, Govora, Leotesti, Mirila (1952‐
1968); Bobicești, Bechet, Belgun, Chintesti, Comănești, Govora, Leotesti, Mirila (1968‐prezent).
Economia: Principala ocupatie a locuitorilor a fost agricultura cu ramurile sale conexe. In anul 1887 in comuna
s‐au cultivat 240 ha cu grau, 16 ha cu orz, 10 ha cu ovaz, 10 ha cu secara, 3 ha cu mei, 40 ha cu vita de vie;
efectivul de animale numara 600 vite mari, 1450 vite mici, 288 porci; in acelasi an in comuna se gaseau 5
carciumi; in anul 1912‐ banca populara ,,Inainte cu Dumnezeu” (infiintata in anul 1904), obste pentru
exploatare de paduri, moara pe benzina, gradini de zarzavat, doua carciumi; in anul 1928‐ moara cu benzina
(infiintata in anul 1919, banca populara, obste pentru exploatarea padurilor, gradini de zarzavat, ocol silvic,
doua carciumi; in anul 1973, suprafata agricola a comunei a fost de 3806 ha, din care 3352 ha suprafata
arabila, 234 ha pasuni si fanete naturale, 220 ha vii si livezi; fondul forestier se intindea pe 1258 ha; efectivul
de animale numara 1133 bovine, 1291 ovine, 949 porcine, 55 cabaline, 13575 pasari, 2152 stupi de albine; in
acelasi an, in comuna existau centru de vinificatie, moara, brutarie, 4 cazane de fabricat tuica, magazin
alimentar, 8 magazine mixte, doua bufete; in anul 1983, suprafata comunei a fost de 5178 ha, din care 3601 ha
suprafata agricola (3185 ha arabile, 212 ha livezi si vii, 204 ha pasuni naturale); efectivul de animale numara
860 bovine, 45 porcine; in acelasi an, in comuna existau: magazin alimentar, 4 magazine mixte, doua bufete; in
anul 2002‐ 486 bovine, 101 ovine, 65 caprine, 947 porcine, 1074 pasari, 229 cabaline, 6 magari si catari, 22
iepuri de casa, 10 familii de albine; in anul 2005‐ 3540 ha suprafata agricola din care 3324 ha suprafata arabila,
4 ha livezi, 81 ha vii, 131 ha pasuni; in acelasi an au fost cultivate 369 ha cu grau si secara, 2050 ha cu porumb,
8 ha cu cartofi; 126 ha cu floarea‐soarelui, 30 ha cu legume (productia: 248 tone grau si secara, 2730 tone
porumb; 101 tone cartofi; 75 tone floarea‐soarelui; 655 tone legume); efectivul de animale numara 1076
bovine, 710 porcine, 618 ovine.
Evolutia demografica: In anul 1887, in comuna erau 987 locuitori (606 M, 381 F, 245 Capi de familie, 221
contribuabili); in anul 1912‐ 1344 locuitori (687 M, 657 F), 293 cladiri locuite, 9 cladiri nelocuite, 300

gospodarii; in anul 1973‐ 4008 locuitori, 1156 cladiri; in anul 2002‐ 3485 locuitori (1728 M,1757 F; in anul
2005‐ 3 452 locuitori (1723 M, 1744 F), 1240 locuințe (doua locuințe in proprietatea publica, 1283 locuinte din
fonduri private), 46511 mp suprafata locuibila (70 mp suprafata locuibila‐proprietatea publia, 46441 mp
suprafata locuibila‐fonduri private). Numarul mediu de salariati a fost de 50 (unul in agricultura, doi in
transporturi, depozitare, posta, comunicatii, 3 in activitati financiare, bancare si de asigurari persoane, 4 in
administratie publica, 34 in invatamant, 5 in sanatate si asistenta sociala).
Institutii: In anul 1887, in comuna erau o scoala si o biserica (un preot, 2 cantareti); in anul 1898‐ scoala
primara de gradul I (cu un invatator, frecventata de 50 de elevi), biserica cu hramul ,,Cuvioasa Paraschiva”
(zidita in anul 1848; deservita de un preot si 2 cantareti); in anul 1912‐ primarie, birou perceptie fiscala, post
de jandarmi, post telefonic, ocol silvic, scoala, biserica; in anul 1973‐ primarie, oficiu postal, circumscriptie
sanitara (2 medici, 7 cadre cu pregatire sanitara medie si elementara), 3 gradinite (102 copii, 6 scoli de cultura
generala (481 elevi, 34 cadre didactice, doua cinematografe cu banda ingusta, doua biblioteci publice; in anul
1983‐ 4 gradinite (frecventate de 567 elevi instruiti de 35 cadre didactice, 25 sali de clasa si laboratoare),
camin cultural, doua cinematografe, biblioteca publica, dispensar (deservit de 3 medici si 4 cadre cu pregatire
sanitara medie); in anul 2005‐ primarie, ocol silvic, oficiu postal, dispensar, 6 scoli, biserica; 2006‐ doua scoli
(319 elevi, 28 cadre didactice, 20 sali de clasa si cabinete scolare, doua laboratoare), o gradinita (79 copii, 5
cadre didactice), doua biblioteci (una publica), un dispensar (2 medici, 3 cadre cu pregatire sanitara medie), o
unitate P.T.T.R. (777 abonamente radio,779 abonamente TV, 29 abonamente telefonice).
Bobicesti, sat; Et. <n. Grup bobicesti(i); (<antrop. Bobic, Bobica, Bobica,Bobicea,Bobici,Bobicu) S‐a mai numit
Bobesti. Intre anii 1871 si 1906, satul s‐a compus din doua cătune: Bobiceștii de Sus si Bobicestii de Jos
(recenzate impreuna).
Evolutia administrativa: A fost înregistrat in județul Romanati, plasele Oltețului de Sus (1831‐1840), Oltețul
(1840‐1864). A facut parte din comunele Bobicesti (1864‐1873, 1887‐1930, 1932‐prezent), Leotesti (1873‐
1887, 1930‐1932).
Atestare documentara: Satul, veche asezare de mosneni, apare atestat in secolul al XVIII‐ lea. In anul 1778,
Bauer il mentioneaza cu numele Bobesti, ca fiind „sat cu o biserica si un pod peste o mlastina”. Satul mai este
mentionat in Specht (1790), in catagrafia din anul 1831, in hartile ruse din 1835, 1853, in nomenclatorul
administrativ din anul 1861.
Evolutia proprietatii: La inceputul secolului al XIX‐lea, o parte din sat se afla in stapanirea familiei Bratasanu,
iar alta parte era a logofatului Sarban Stanescu (1814); in anul 1820‐mosia logofatului Sarban Stanescu si a
polcovnicului Ionița Balseanu (29 frunte, 19 mijloc, 17 coada); in anul 1831, mosia Bobicesti era stapanita de‐a
valma de Nicolae Rusanescu cu mosnenii si de vistierul Dumitrache Musceleanu. Un document din anul 1832
atesta ca in satul Bobicesti se aflau, la acea data, doua case boieresti si 124 taranesti, fara a specifica cine erau
proprietarii; in anul 1834 ‐ pe proprietățile lui Nicolae Rusanescu, Dumitrache Musceleanu. Un alt document,
din anul 1837, atesta ca mosia Bobicesti era stapanita de Nicolae Rusanescu si de mosneni. La 22 august 1844,
Zoe Bratasanu, casatorita cu Ionita Puricescu din Caracal, primea ca zestre de la tatal sau, Gheorghe Bratasanu,
150 stanjeni cu padure si cu o livada pe rod. La mijlocul secolului al XIX‐lea, moșia Bobicești facea un trup
comun cu satul Leotesti. La 25 noiembrie 1851 are loc hotarnicia mosiei Bobicesti‐Leotesti, proprietatea
paharnicesei Catinca Viisoreanu, a lui Dinca Bratasanu si Ioan Puricescu dinspre Dranovat si Barluiul, mosiile
manastirii Bistrita. Intr‐un document din februarie 1865 se arata ca proprietarii mosiei Bobicesti (Marin
Coman, Nicolae Coman, Ionita Geblescu, Stefan Musceleanul, Pauna Musceleanu, preotul Dimitrie Matei,
Constantin Nicolaescu, Dimitrie Lazarescu, Dimitrie Raducanu, Marin Chirea si Satul pentru partea detinuta de
manastirea Govora) nu s‐au prezentat la lucrarile Comisiei locale de reforma agrara. Dupa unele tergiversari
ale organelor locale de improprietarire, Comisia judeteana a aprobat, in octombrie 1867, clasificarea clacasilor
ce urmau a primi pamant in hotarul mosiei Bobicesti. Doar noua sateni (1 fruntas, 4 mijlocasi si 4 palmasi) au
primit pamant in noiembrie 1867; pana la sfarsitul secolului al XIX‐lea au mai primit pamant 95 de sateni; in

anul 1900‐33 mosneni, care poseda in trupul mosiei numit Bobicești, 59 ha; in anul 1906‐ preotul D. Bobicescu
cu 325 ha, Ionita Geblescu cu 250 ha, C.M. Badulescu cu 100 ha, 260 locuitori cu 203 ha; in anul 1908‐27 familii
mosneni; in anul 1912‐ 17 mosneni, 106 improprietariti, 30 fara pamant. Prin decretul‐lege din anul 1918 au
fost expropriate 14 ha, respectiv 56 ha pentru cultivat si 10 ha pentru izlaz. Prin reforma agrara din anul 1945
au fost improprietariti 7 sateni. Localitatea a fost complet colectivizata in anul 1962 (doua Cooperative
Agricole de Productie la nivelul comunei). Incepand cu anul 1990, satenilor le‐a fost restituita proprietatea in
limitele L. 18/1991, L. 1/2000 si L. 10/2001.
Economia: Principala ocupatie a locuitorilor a fost agricultura, cu ramurile sale conexe. In anul 1833, de pe 19
½ pogoane cu grau si 96 pogoane cu porumb; catagrafia din anul 1838 inregistra 185 pogoane cultivate cu
porumb, 48 pogoane cu grau, 73 pogoane fan, 12 pogoane vita de vie, 1991 pruni; efectivul de animale
numara 20 cai, 123 boi, 131 vaci, 482 oi, 202 capre, 139 porci; in anul 1912‐ Banca populara (,,Inainte cu
Dumnezeu”), obste pentru exploatarea de paduri, moara pe benzina, doua carciumi.
Evolutia demografica: In anul 1821, in sat erau 65 familii; in anul 1831‐ 161 familii, 43 feciori de munca; in anul
1934‐ 128 familii; in anul 1838‐ 141 familii, 616 locuitori; in anul 1861‐ 164 familii, 238 cladiri; in anul 1872‐
845 locuitori (cu catunul Chintesti si Govora); in anul 1887‐ 987 locuitori; in anul 1898‐ 100 de familii (catunul
Bobicesti de Jos, impreuna cu catunul Bobicesti de Sus); in anul 1912‐ 713 locuitori (367 M, 346 F), 154 cladiri
locuite, 8 cladiri nelocuite, 161 gospodarii; in anul 1930‐ 834 locuitori; in anul 1941‐ 874 locuitori; in anul 1956‐
953 locuitori; in anul 1973‐ 324 locuinte; in anul 1977‐ 1095 locuitori.
Participare la evenimente: In anul 1783, egumentul manastirii Bistrita se plangea ispravnicilor judetului
Romanati de locuitorii ,, ce sad pe mosia Bobicestilor, plasa Oltului, ce fac stricaciune pe mosia sfintei
manastiri cu vitele lor, atata la bucate, cat si la livezi si in toti anii ne fac stricaciune si nici nu dau suhat si nu sa
parasasc de pe mosie”. In februarie 1865, patru locuitori, chiriasi ai mosiei Bobicesti (partea lui Mihai Ionitoaia)
si anume: Serban Barbu, Radu Florea, Dinu Tapurin si Stan Cioropin, se plangeau prefecturii de Romanati
impotriva proprietarului, care actiona pentru a‐i scoate din mosie si a fi improprietariti pe mosia
Morunglav:,,...am dat toate datoriile proprietatii deplin pana acum..., ne‐a mancat sangele nostru si al
parintilor nostri; de cand ne‐am pomenit in proprietatea d‐lui, am pus pometuri, am facut locuri de munca cu
toporul si tarnacoape si acum munceste sa ne goneasca numai cu trupurile, sa ramaie d‐lui toata munca
noastra”, aratand ca proprietarul ,,s‐a inteles cu comisarul si ne‐a scris de comuna Morunglav, ca sa ne
stramuta‐ne acolo”. Locuitorii din Bobicesti au luat parte la Razboiul de Independenta (inrolari in Regimentul 4
linie, donatii constand in alimente si bani). In anul 1907, alaturi de taranii din satele vecine, cei din Bobicesti au
devastat si incendiat conacele proprietarilor si arendasilor. Interventia armatei a dus la inabusirea rascoalei.
Satenii participa la Razboiul de intregire a neamului (61 morti), la razboiul din anii 1941‐1945 (32 morti).
Institutii:In anul 1840, in sat erau scoala (132 familii din satul Bobicesti, plasa Oltețul, judetul Romanati, au dat
264 lei pentru invatator‐ ANO, fond sub ocarmuirea plasei Oltet, Romanati), biserica cu hramul ,,Sf.
Paraschiva” zidita in anul 1818, reconstruita in anul 1908‐ Nicolae Stoicescu, Bibliografia localitatilor si
monumentelor feudale din Tara Romaneasca, vol.I, Craiova, 1971); in anul 1887‐ scoala primara (un invatator,
50 elevi), biserica de lemn; in anul 1912‐ primarie, biroul percepție fiscala, post de jandarmi, post telefonic,
scoala, biserica; in anul 1941‐ primarie, birou perceptie fiscala, post telefonic, post sanitar, scoala, cantina
scolara, biserica; in anul 1993‐ primarie, oficiu postal, dispensar, scoala, camin cultural, biserica; in anul 2005‐
primarie, oficiu postal, dispensar, scoala, biserica.
Bechet‐ situat pe paraul Bechetul (Barlui), înconjurat de dealuri.
Evolutia administrativa: comuna înființata prin legea administrativa din 31 martie 1864; desfiintata in anul
1930. A facut parte din judetul Romanati, plasele Oltețul (1864‐1908, 1912‐1939), Bobicesti (1908‐1912). A
fost formata din satele Bechet (1864‐1887), Bechetul de Jos, Bechetul de Sus (1887‐1930).

Economia:Principala ocupatie a fost agricultura cu ramurile sale conexe. In anul 1898, au fost semanate 114 ha
cu grau, 126 ha cu ovaz, 7 ha cu secara, doua ha cu canepa si 26 ha cu vii; in acelasi an in localitate exista o
carciuma; in anul 1912‐ banca populara, doua carciumi.
Evolutia demografica: In anul 1887, in comuna erau 421 locuitori (119 capi de familie; 220 M, 201 F); in anul
1898‐ 429 locuitori; in anul 1912‐ 502 locuitori (235 M, 267F), 117 cladiri locuite, 6 cladiri nelocuite, 120
gospodarii.
Institutii: In anul 1898, in comuna era o biserica. In anul 1912‐ primarie, post de jandarmi rurali, post telefonic,
scoala, biserica.
Ca asezare omeneasca, comuna dateaza inca dinainte de anul 1600. Aceasta afirmatie este sustinuta de
stampilele de pe actele iscalite. Satele cele mei vechi atestate documentar sunt: Chintesti si Leotesti, prin
hrisovul lui Neagoe Basarab, domn al Tarii Romanesti care, la 30 octombrie 1517, de la Curtea de Arges,
intareste Voievodului Manastirii Govora, intre altele "Chintestii jumatate si doua mori cu vad la Leotesti".
Numele satului Leotesti vine de la cei doi boieri frati, Nae si Gheorghe Leotescu.
Satul Mirila apare mentionat in hrisovul din 28 ianuarie 1518, cand Domnul Neagoe Basarab intareste lui
Cernat, mare bogatas si fiilor sai ocina Doicestilor ce se afla intre Mirila si Mainesti. Numele de Mirila vine de la
stareta Mirilita, nume sub care s‐a gasit in 1533 in actul din 27 decembrie, din Slatina, prin care Vald Vintila,
voievod, intareste Manastirii Bistrita, stapanirea ocinei Mirilita. Mai tarziu, prin actul din 13 iunie 1550,
Dumitru, marele logofat si ban al Craiovei intareste stapanirea fratilor Buzesti asupra morilor de la Mirilita, de
pe Oltet.
Din hrisovul lui Matei Basarab aflam ca, pe la 20 martie 1640, comuna era cunoscuta sub numele de Bircesti,
prin care face stapanire pe mosia Bircesti pe slugerul Lupu din Danciu si fratii Stan Ion si Radu, "...am dat mosia
mea din Bircesti sa aiba sub stapanire Bobicesti..."Satul Belgun dateaza de la anul 1804 de la proprietarul
Tudor Belgun. Bechet si Comanesti dateaza din anul 1828, iar Govora din anul 1864. In popor se spune ca
Mihai Viteazul a avut lupte cu turcii pe aceste locuri si ca de aici s‐a retras insotit de Preda Buzescu spre
padurea Caluiu.
Tudor Vladimirescu a trecut pe aici cu pandurii sai spre Bucuresti. Langa satul Mirila, la 1848, s‐au dat lupte
intre rusi si turci, rusii fiind invingatori, iar turcii au fugit spre Caracal.
Bechet, sat; Et. <top. Bechet(u), Bichet(u)<apelativul pichet (popular bichet, bechet); Barluiu
S‐a mai numit Barluiu. La inceputul secolului al XIX‐lea existau doua sate: Bechetul de Jos si Bechetul de Sus,
situatie ce se mentine pana in anul 1871, cand Bechetul de Jos devine Bechet. In anul 1968, cele doua unitati
formeaza satul Bechet. Inregistrat in judetul Romanati, plasa Oltețul (1861); a facut parte din comuna Bechetul
(1864‐1908, 1912‐1930), Bobicesti (1908‐1912).
Atestare documentara: Satul este menționat in Specht (1790), in statistica din anul 1828, in harta rusa din anul
1853, in nomenclatorul administrativ din anul 1861.
Evolutia proprietatii: La începutul secolului al XIX‐lea, mosia Bechet se afla in stapanirea Mariei Oteteliseanu si
a lui Barbu Berindei. Prima isi arenda, la inceputul perioadei regulamentare, partea ei de mosie. In anul 1931,
proprietari erau cocoana Marica Rusoaica si Barbu Berindei. In documentele referitoare la aplicarea reformei
agrare din anul 1864 se mentioneaza ca mosia se afla in stapanirea statului (prin secularizarea pamantului
detinut de manastirea Bistrita), Gheorghe Stirbei, N. Oteseanu, P. Oteseanu si Maria Chirea.

Economia:principala ocupatie a locuitorilor a fost agricultura cu ramurile sale conexe. In anul 1833, de pe 1 ½
pogoane cu grau si 33 pogoane cu porumb, s‐au obtinut 1190 ocale cu grau si 8980 ocale cu porumb.
Catagrafia din anul 1838 înregistra 37 pogoane cultivate cu porumb, 11 pogoane cu grau, 347 pruni, 11 duzi;
efectivul de animale numara 3 cai, 28 boi, 39 vaci, 76 oi, 34 capre, 21 porci; in anul 1887 s‐au cultivat 114 ha cu
grau, 126 ha cu porumb, 9 ha cu orz, doua ha cu ovaz, 7 ha cu secara, doua ha cu canepa; in acelasi an, in sat
era o carciuma.
Evolutia demografica: In anul 1831, in sat erau 34 familii (3 familii nedajnici); in anul 1833‐ 30 familii; in anul
1838‐ 87 locuitori; in anul 1861‐ 91 familii; 83 cladiri; in anul 1872‐ 350 locuitori; in anul 1956‐ 648 locuitori; in
anul 1977‐ 587 locuitori, 181 cladiri.
Institutii:In anul 1989, in sat se gaseau scoala (infiintata in anul 1840; candidatul, invatator Nicolae Popescu
primea 68 lei, leafa, din contributia a 34 familii‐ ANO, fond sub ocarmuirea plasei Oltet, Romanati), biserica cu
hramul ,,Sf. Treime” (zidita in anul 1876); in anul 1928‐ scoala primara (cu doua posturi de invatator), biserica;
in anul 1941‐ scoala, biserica.
Bechetul de Sus,sat Bechet
Atestare documentara:Satul este mentionat in 1871 ca fiind un sat cu ,,locuinte izolate”. In anul 1968, a fost
desfiintat si inglobat satului Bechet.
Evolutia proprietarii: In anul 1900‐ un singur mosnean, ,,anume Elena Berendei care stapaneste întreaga
mosie, de 73 ha”.
Economia: Principalele ocupatii ale locuitorilor‐ agricultura si cresterea animalelor; in anul 1912 in sat erau o
banca populara, doua carciumi.
Evolutia demografica: In anul 1887, avea 193 locuitori; in anul 1912‐ 199 locuitori (89 M, 110 F), 45 cladiri
locuite, 2 cladiri nelocuite, 47 gospodarii; in anul 1941‐ 224 locuitori.
Institutii: In anul 1912‐ primarie, post de jandarmi rural, post telefonic.
Bechetul de Jos,sat Bechet
Atestare documentara: Satul este mentionat in anul 1871 ca fiind un sat cu ,,locuinte izolate”. In anul 1968 a
fost desfiintat si inglobat satului Bechet.
Evolutia demografica: In anul 1887, satul avea 228 locuitori; in anul 1912‐ 303 locuitori (146 M, 157 F), 72
cladiri locuite, 4 cladiri nelocuite, 73 gospodarii; in anul 1941‐ 387 locuitori.
Institutii: In anul 1912, in sat se gaseau scoala si biserica.
Belgun, Belciunu, sat;
Et.<antrop. Belgun
Evolutia administrativa: Inregistrat in judetul Romanati, plasele Oltetul de Sus (1831), Oltetul (1861‐ impreuna
cu Mirila si Leotesti). A facut parte din comuna Leotesti (1864‐19500, Bobicesti (1950‐ prezent).
Atestare documentara: Satul este mentionat in anul 1804, in catagrafia din anul 1831, in nomenclatorul
administrativ din anul 1861, in Szathmary (1864).

Evolutia proprietatii:In anul 1831, proprietarii mosiei erau boierii Bratasani (mosia Belgunu era inregistrata la
satul Balosul); in anul 1837, mosia Belgun se afla in proprietatea lui Costache si Tomutei Bratasanu; in anul
1854, mosia Belgunu se afla in posesia surorilor Ecaterina Viisoreanu si Eugenia Marghiloman (nascuta
Viisoreanu); in anii 1862‐1863 la Tribunalul Judetului Romanati, s‐a judecat un proces de proprietate intre fratii
Ion si Pavlache Bratasanu, locotent Eugeniu Plesoianu si manastirea Brancoveni, pentru delimitarea ,,partilor
de mosie din satul Bobicesti, ce‐i zice si Belgun”. Realizarea hotarniciei acestei mosii a intampinat dificultati din
cauza absentei documentelor de proprietate pentru partile angajate in proces (la 3 ianuarie 1868, Tribunalul
Judetului Romanati, pe baza documentelor prezentate de partile implicate, a decis ca stapanirea sa fie intarita
in conformitate cu hotarnicia mai veche, a carei data de efectuare nu este precizata; in perioada 1877‐1881 s‐a
aflat in stapanirea Elenei Anghelescu, Areti Pallade si a Mariei Marghiloman‐ Rudeanu prin casatorie, mosia a
ramas in proprietatea acesteia). Cu ocazia aplicarii legii rurale din 1864, mosia, aflata in posesia Eugeniei
Marghiloman, avea o suprafata de 706 pogoane. Au fost improprietarite 30 familii cu 181 pogoane. In anul
1884 pe mosia Mariei Rudeanu se aflau urmatoarele: o casa cu 5 camere, acoperita cu tabla, grajd si sopron,
magazie din scanduri de stejar, acoperita cu tabla, curte si gradina foarte spatioase. Expertii creditului Funciar
Rural noteaza ca aceste acareturi erau ,,admirabil intretinute”. In acelasi an, mosia se invecina cu mosiile
Corbeni, Belginu de Sus si Bechet, la est cu mosiile Piatra de Sus si de Jos, la sud de Belginu de Jos si la vest cu
mosia Corbeni. Prin reforma agrara din anul 1921 au fost improprietariti 31 locuitori, iar prin cea din 1945, 5
locuitori. Localitatea a fost complet colectivizata in anul 1962. Incepand cu anul 1990, satelor le‐a fost
restituita proprietatea in limitele L. 18/1991, L. 1/2000 si L. 10/2001.
Economia: Principala ocupatie a locuitorilor a fost agricultura cu ramurile sale conexe. In anul 1833, de pe 7 ½
pogoane cultivate cu grau si 19 pogoane cultivate cu porumb, s‐au obtinut 4400 ocale grau su 20000 ocale
porumb. Catagrafia din anul 1838 inregistra 70 pogoane de porumb, 10 pogoane grau, 18 pogoane fan, 162
pruni, 8 duzi, 4 pogoane cu vita de vie; efectivul de animale numara 9 cai, 29 boi, 27 vaci, 87 oi, 70 capre, 30
porci; in anul 1912‐ moara pe benzina.
Evolutia demografica: In anul 1831, in sat erau 28 familii, 3 feciori de munca; in anul 1833‐ 25 familii; in anul
1838‐ 29 familii, 124 locuitori; in anul 1887‐ 248 locuitori; in anul 1912‐ 334 locuitori (179 M, 155 F), 67 cladiri
locuite, doua cladiri nelocuite, 67 gospodarii; in anul 1930‐ 343 locuitori; in anul 1941‐ 381 locuitori; in anul
1956‐ 648 locuitori; in anul 1977‐ 386 locuitori, 112 cladiri.
Chintesti, sat; Et. <n. Grup chintesti(i) <antrop. Chintea
Evolutia administrativa: Inregistrat in judetul Romanati, plasele Oltetul de Sus (1831), Oltetul (1861). A facut
parte din comuna Oboga (1873‐ 1887), Bobicesti (1864‐ 1873, 1887‐ 1930, 1932‐prezent). In catagrafia din
anul 1831, ,,catunului Chintesti i se spunea si Badoesti”, iar in Marele Dictionar Geografic se mentioneaza ca se
mai numeste si Govora.
Atestare ducumentara:Satul este mentionat intr‐un document din 30 octombrie 1517, prin care Neagoe
Basarab intareste manastirea Govora o serie de sate, intre care si ,,Chintestii jumatate”‐ DRH, B, vol. II, p. 310‐
319; DIR, B, sec. XVI, vol. I, p. 133‐ precum si in alte documente medievale din secolele XVI si XVII (30
septembrie 1632, 29 ianuarie 1636, 15 mai 1666), in Schwantz (1722), in Bauer (1778), in harta rusa (1853), in
Szathmary (1864).
Evolutia proprietatii:Dintr‐un document emis de Mircea Ciobanu la 2 iulie 1547, rezulta ca tot satul Chintesti
,,cu tot hotarul” fusese cumparat cu 5000 asprii de egumentul Dorothei al manastirii Govora de la Albu vistier,
in timpul domniei lui Radu cel Mare. In secolul al XVII‐lea, existau in sat oameni liberi, dintre care unii sunt
citati ca martori la 30 septembrie 1632, 29 ianuarie 1636, 15 mai 1666. In anul 1714, o parte a mosiei se afla in
stapanirea lui Dumitrascu diacon. In anul 1778, Bauer inregistra satul ca fiind parasit. In anul 1831‐ mosie la
satul Bobicesti; in anul 1900‐ catunul Chintesti, zis si Badoesti avea 36 mosneni care stapaneau intreaga mosie
numita Badoesti si Ciuresti ce constituia acest catun, in suprafata de 130 ha; in anul 1908‐ 25 familii mosneni,

in anul 1912‐ 21 mosneni, 30 improprietariti, 29 fara pamant; prin reforma agrara din anul 1921 au fost
improprietariti 30 locuitori, iar prin cea din anul 1945‐ 7 locuitori. Localitatea a fost complet colectivizata in
anul 1962. Incepand cu anul 1990, satenilor le‐a fost restituita proprietatea in limitele L. 18/1991, L, 1/2000 si
L. 10/2001.
Economia: Principala ocupatie a locuitorilor a fost agricultura cu ramurile sale conexe. In anul 1912 in sat se
gaseau gradini de zarzavat.
Evolutia demografica:In anul 1831, satul avea 203 familii (impreuna cu satul Bobicesti); in anul 1887‐ 60
familii; in anul 1912‐ 324 locuitori (167 M, 157 F), 71 cladiri locuite, 71 gospodarii; in anul 1930‐ 240 locuitori,
69 cladiri; in anul 1956‐ 268 locuitori, 74 cladiri.
Comanesti, sat; Et. <n. grup comanesti(i) <antrop. Coman
Evolutia administrativa: Inregistrat in judetul Romanati, plasa Oltetul (1861). A facut parte din comuna
Bobicesti (1864‐ 1873, 1887‐1930, 1932‐prezent), Leotesti (1873‐1887, 1930‐ prezent).
Atestare documentara: In anul 1833 era siliste cuprinsa in satul Bobicesti.
Evolutia proprietatii: In anul 1900, in sat erau 15 mosneni care stapaneau intreaga mosie, in suprafata de 120
ha; in anul 1908‐ 14 familii mosneni; in anul 1912‐ 12 mosneni, 20 improprietariti, 16 fara pamant; prin
reforma agrara din anul 1921 au fost improprietariti 18 sateni, iar prin reforma agrara din anul 1945, 3 sateni.
Localitatea a fost complet colectivizata in anul 1962. Incepand cu anul 1990, satenilor le‐a fost restituita
proprietatea in limitele L. 18/1991, L. 1/2000 si L. 10/2001.
Economia: Principala ocupatie a locuitorilor a fost agricultura cu ramurile sale conexe. In anul 1912, in sat
exista un ocol silvic.
Evolutia demografica: In anul 1887, satul avea 40 familii; in anul 1912‐ 221 locuitori (112 M, 109 F), 47 cladiri
locuite, o cladire nelocuita, 47 gospodarii; in anul 1930‐ 187 locuitori; in anul 1941‐ 229 locuitori, 60 cladiri; in
anul 1956‐ 250 locuitori; in anul 1977‐ 250 locuitori.
Doicesti, sat
Et. <n. grup doicesti(i)
Sat disparut la mijlocul secolului al XIX‐lea.
Atestare documentara: Satul este mentionat intr‐un document emis la 28 ianuarie 1518, cand ,,mosia
Doicestilor, ce iaste intre Mirila si intre Manesti” se afla in stapanirea lui Harvat logofat, care o cumparase de la
Barbu al lui Gropcai‐ DRH, B, vol. II, p. 324.
Evolutia proprietatii: Conform hrisovului din 28 ianuarie 1518 mosia apartinea lui Harvat logofat, care o
cumparase de la Barbu a lui Gropcai. Mai tarziu, o parte a mosiei s‐a aflat in stapanirea lui Detco clucer din
Doicesti. La 23 august 1594, toata partea lui Detco clucer a fost cumparata de Patru al doilea armas, de la fiii
lui Detco: Miclaus, Radu, Detco si Albu intarita lui Patru (Ibidem, vol. XI, p.14) cu 5600 aspri. In secolul al XVII‐
lea, satul a avut aceiasi stapani ca satul vecin Mirila, cu care s‐a contopit. In anii 1695‐1696, vornicul Gh.
Falcoianu vinde lui Stancai Bracoveanu partea sa de mosie de la Doicesti. In anul 1839 satul este mentionat in
hotarul mosiei Braneti.
Govora, sat; Et. <manastirea Govora

Evolutia administrativa: Inregistrat in judetul Romanati, plasa Oltetul (1861). A facut parte din comuna
Bobicesti (1864‐1873, 1887‐1930, 1932‐prezent), Oboga (1873‐1887), Leotesti (1930‐1932). Si‐a luat numele
de la manastirea Govora, care stapanea inca din secolul al XV‐lea, parte din mosia Chintesti. Pana la sfarsitul
secolului al XIX‐lea, a fost recenzat impreuna cu satul Chintesti.
Atestare documentara: In Dictionarul topografic si statistic al lui D. Frunzescu, din anul 1872, apare ca locuinta
izolata in comuna Bobicesti; in Dictionarul geografic al judetului Romanati al lui Constantin Locusteanu din anul
1889, apare ca mosie si catun al comunei Bobicesti.
Evolutia demografica: In anul 1912, in sat erau 86 locuitori (41 M, 45 F), 21 cladiri locuite, 21 gospodarii; in
anul 1930‐ 72 locuitori; in anul 1941‐ 91 locuitori; in anul 1956‐ 104 locuitori; in anul 1977‐ 101 locuitori.
Leotesti
Evolutia administrativa: Comuna infiintata prin legea administrativa din 31 martie 1864; desfiintata in anul
1950.
A facut parte din judetul Romanati (1864‐1950), plasele Oltetul (1864‐1887, 1912‐1930), Oltetul ‐Oltetul de
Sus (1887‐1908), Bobicesti (1908‐1912), Oltul (1930‐1932), Bals (1932‐1950). A fost formata din satele Belgun,
Leotesti, Mirila (1864‐1865, 1908‐1950), Belgun, Leotesti, Mirila, Teis (1865‐1908).
Economia: Principala ocupatie a locuitorilor a fost agricultura cu ramurile sale conexe. In anul 1989, efectivul
de animale numara 842 vite mari, 1313 vite mici, 317 porci; in acelasi an, in comuna se gaseau 10 stabilimente
comerciale; in anul 1912‐ Banca populara ,,Scoala si biserica” (infiintata in anul 1905), moara pe benzina,
moara pe abur, 3 gospodarii agricole mari, 4 carciumi; in anul 1928‐ banca populara, moara cu benzina, moara
cu aburi, 4 carciumi.
Evolutia demografica: In anul 1898, in comuna erau 306 familii, 1228 locuitori (594 M, 636 F, 236
contribuabili; in anul 1912‐ 1166 locuitori (609 M, 557 F), 242 cladiri locuite, 4 cladiri nelocuite, 246 gospodarii.
Institutii: In anul 1898, in comuna se gaseau o scoala primara (un invatator, 73 elevi), doua biserici cu hramul
,,Sf. Dimitrie” (zidita in anul 1862), respectiv cu hramul ,,Cuvioasa Paraschiva” (zidita in anul 1882); in anul
1912‐ primarie, post de jandarmi, post telefonic, scoala, biserica.
Leotesti, sat; Et. <n. grup leotesti(i) <antrop. Leota
Evolutia administrativa: Inregistrat in judetul Romanati, plasele Oltetul (1840‐1861), Oltul de Jos ( 1861‐1864).
A facut parte din comunele Leotesti (1864‐1950), Bobicesti (1950‐prezent).
Atestare documentara: Este mentionat intr‐un document emis la 30 octombrie 1517, prin care Neagoe
Basarab intareste manastirii Govora o serie de sate, intre care si Leotesti. Intre secolele XVI, XVII si XVII este
mentionat in mai multe documente, precum si in Schwatz (17220, Bauer (1778), catagrafia din anul 1831, in
nomenclatorul administrativ din anul 1861, in Szathmary (1864).
Evolutia proprietatii: La 30 octombrie 1517 apartinea de manastirea Govora conform hrisovului emis de
Neagoe Basarab, pentru ca la 16 septembrie 1519, sa fie daruita manastirii Seaca, ,,partea lui Bogdea si moara
de la Oltet de catre Manea clucer, data acestuia pentru ca i‐a rascumparat capul de la Barbu ban al Craiovei“ ‐
Ibidem, vol. II, p. 317. La 27 noiembrie 1611, Radu Mihnea Voievod intareste lui Stan si fratelui sau Anghel din
Leotesti mai multe vii si ogoare si un loc de casa ,,cat va putea sa ingradeasca in jurul casei si cu gradina si cu
arie”. Inainte de a cumpara mosiile amintite, cei doi au intrebat pe megiasii din jurul locului daca vor sa
cumpere ,,iar eu am zis ca nu pot sa‐si tina dedinele si viile lor, necum sa cumpere alte dedine si vii”. In anul

1757, Radu Bratasanu cedeaza partea sa de mosie din Leotesti rudei sale Sanda Bratasanu. In anul 1831, mosia
Leotesti din satul Balosul, era stapanita de‐a valma de polcovnicul Costache Telie si postelnicul Dumitrache.
La 15 octombrie 1833, mosia Leotestii de Jos se impartea intre fratii Bratasanu. Un document din 7 decembrie
1835, ca si situatia mosiilor existente in 1837 in plasa Oltetului, judetul Romanati, atesta ca mosia era
stapanita de postelnicul Costache Telie si capitanul Dumitrache Alimanache. Catagrafia din anul 1838
mentioneaza ca proprietar numai pe Costache Telie. In momentul aplicarii legii rurale din 1864, mosia Leotesti
avea mai multi proprietari: statul, Chr. Marghiloman, Grigore Bratasanu, Virgil Plesoianu, Costache Popescu,
Costache Dobriceanu, Ioan Purecescu, Chirea Corceanu, fratii Nae si Gheorghe Leotescu. In aceasta localitate
Comisia de reforma agrara si‐a inceput lucrarile la 4 ianuare 1865. La 8 februarie, Comisia arata ca pe
proprietatea fratilor Leotescu se aflau 29 clacasi, iar pe proprietatea lui Costache Draghiceanu si Chirea
Corceanu, 37 clacasi. In 1868, cele 29 familii improprietarite pe partea fratilor Leotescu, reclamau ca nu
primisera intreaga suprafata cuvenita atribuindu‐li‐se numai 152 pogoane, desi ei platisera despagubiri pentru
intreaga suprafata acordata prin lege. Dintr‐un dosar al Creditului Funciar Rural rezulta ca in perioada 1865‐
1892, Ion Bratasanu a avut la Leotesti o mosie in suprafata de 268 pogoane. In 1892, aceasta mosie a fost
scoasa la licitatie si a fost adjudecata de Constantin Bunescu. In anul 1906, 6 proprietari stapaneau 1575 ha, iar
cei 280 locuitori, 632 ha. In 1907, mosia avea 268 pogoane din care 18 pogoane padure, 3 pogoane drumuri, 2
pogoane case si cladiri, 220 pogoane aratura, 12 pogoane suhat si imas, 10 pogoane locuri de gradina si 3
pogoane apa si malul Oltetului. In anul 1921 au fost expropriate 213 ha. Prin reforma agrara din anul 1921, 11
locuitori au primit loturi de 3 ha, iar prin reforma agrara din anul 1945, 7 locuitori au fost improprietariti.
Localitatea a fost complet colectivizata in anul 1962. Incepand cu anul 1990, satenilor le‐a fost restituita
proprietatea in limitele L. 18/1991, L. 1/2000 si L. 10/2001.
Economia: Principala ocupatie a locuitorilor a fost agricultura cu ramurile sale conexe. In anul 1833, de peste
10 pogoane cultivate cu grau si 14 pogoane cu porumb s‐au obtinut 2335 ocale cu grau si 40000 ocale porumb.
Catagrafia din anul 1838 inregistra 49 pogoane cu grau, 140 pogoane cu porumb, 80 pogoane cu fan, 5
pogoane cu vie, 437 pruni, 24 duzi; efectivul de animale numara 6 cai, 75 boi, 334 oi, 115 capre, 81 porci; in
anul 1887, s‐au cultivat 805 ha grau, 350 ha cu porumb, 40 ha cu ovaz, 20 ha cu orz, 35 ha cu vii; efectivul de
animale numara 842 vite mari, 1313 vite mici, 317 porci; in acelasi an se gaseau 10 stabilimente comerciale; in
anul 1912‐moara populara, doua carciumi; in anul 1914‐moara, carciuma.
Evolutia demografica: In anul 1831, in sat erau 56 familii, 8 feciori de munca; in anul 1833‐41 familii; in anul
1838‐68 famili, 339 locuitori; in anul 1861‐186 familii; 171 cladiri ( cu catunele Mirila si Belgun); in anul 1872‐
1240 locuitori ( cu catunele Mirila, Belgun si Teisu); in anul1887‐368 locuitori; in anul 1912‐399 locuitori (213
M, 186 F), 93 cladiri locuite, doua cladiri nelocuite, 97 gospodarii; in anul 1956 ‐ 635 locuitori; in anul 1977 ‐
772 locuitori.
Participare la evenimente: In primavara anului 1821, locuitorii din satul Leotesti au spart patulele cu porumb
ale negustorului Hagi Enus. Satenii participa la evenimentele din anul 1848 (jura pe Constitutie, un voluntar in
tabara lui Magheru), la Razboiul de Independenta (un ranit, 2 decorati). In anul 1898, a luat fiinta un club
socialist. In anul 1907 a izbucnit rascoala si la Leotesti, dar interventia armatei a facut ca aceasta sa fie
inabusita. Locuitorii participa la Razboiul de intregire a neamului (19 morti), la razboiul din anii 1941‐1945 (23
morti). In primavara anului 1953, satenii au spart magaziile cu porumb ale statului si l‐au impartit (5 arestati).
Institutii: In anul 1898, in sat se gaseau: primarie, post de jandarmi, posta‐telegraf, scoala (infiintata in anul
1839; in anul 1840, invatatorul Gheorghe Nedelcu primea 130 lei de la cele 65 de familii din Leotesti; in anul
1887, scoala a fost frecventata de 73 elevi), biserica cu hramul „Sf. Dimitrie” (zidita in anul 1862); in anul 1912‐
primarie, post de jandarmi, post telefonic, scoala, biserica; in anul 1928‐primarie, post de jandarmi, oficiu
postal, scoala primara (3 posturi de invatator), biserica; in anul 1941‐primarie, post de jandarmi, oficiu postal,
scoala primara (3 posturi de invatator), cantina scolara, biserica, biblioteca parohiala.

Mirila, sat; Et.< ,n. pers. Mirila
Evolutia administrativa: Inregistrat in judetul Romanati, plasele Oltetului de Sus (1831‐1840), Oltetul (1840‐
1861), Oltul de Jos (1861‐1864). A facut parte din comunele Leotesti (1864‐1950), Bobicesti (1850‐prezent).
Atestare documentara: Satul este mentionat intr‐un document emis la 28 ianuarie 1518, ca hotar al satului
Doicesti. Ulterior, este mentionat si in alte documente din secolele XVI‐XVIII, in catagrafia din anul 1831, in
harta rusa (1853), in nomenclatorul administrativ din anul 1861 (recenzat la Leotesti), in Szathmary (1864).
Evolutia proprietatii: La 7 octombrie 1689, Constantin Buzescu vinde lui Gheorghe Vornicul din Falcoi, 865
stanjeni din mosiile Mirila si Doicesti. La randul sau, la 14 februarie 1696, Gheorghe Vornicu vinde mosia
jupanitei Stanca Brancoveanu. Stanca a dat mosia manastirii Mamul, ctitoria familiei Brancoveanu. In anul
1831, mosia se afla in proprietatea manastirii Mamul. Dintr‐o situatie privind mosiile arendate la 1837, in plasa
Oltetul, judetul Romanati, rezulta ca mosia se afla in proprietatea manastirii Mamul, fiind lucrata de 31 familii
de clacasii, care aveau 190 pogoane de pamant legiuit, iar ca „ prisos” 12 pogoane si 22 prajinii. Mosia avea
„largime de izlaz” pentru care locuitorii se invoiau pentru pasunatul vitelor. In anul 1862, mosia Mirila a fost
arendata lui Ilie Romanescu cu 556 galbeni anual. In decembrie 1863 mosia a fost secularizata. Prin reforma
agrara din anul 1864 au fost improprietariti 5 fruntasi, 31 mijlocasi, 9 palmasi si un „nevolnic”, cu 355 pogoane,
ramanand pe seama statului, 1172 pogoane. In anul 1868, mosia Mirila este cumparata de Gheorghe Chitu, la
licitatie publica cu 210000 lei. La acea data, mosia era formata din 160 pogoane padure tanara, 486 pogoane
pamant arabil, 286 pogoane fanete, 183 pogoane imas, 15 pogoane izlaz, 8 pogoane prundis, 3 pogoane
gradini, 1 pogon vie, 22 pogoane drumuri, 8 pogoane case si cladiri. „ Acareturile mosiei erau urmatoarele:
casa cu etaj pentru proprietar, casa pentru arendas, patule cu stachete pentru porumb, magazie din zid pentru
grau, grajduri si soproane”. Mosia era strabatuta de soseaua nationala Craiova‐Bucuresti, fiind asezata la 2 ore
jumatate distanta de Craiova, 2 ore de Slatina, 4 ore de Caracal si 5 km de gara Bals. In anul 1902, mosia Mirila
era cumparata, la licitatie publica, de Grigore Stancescu. Prin reforma agrara din anul 1921 au fost
improprietariti 36 sateni, iar prin reforma agrara din anul 1945, 11 sateni. Localitatea a fost complet
colectivizata in anul 1961. Incepand cu anul 1990, satenilor le‐a fost restituita proprietatea in limitele L.
18/1991, L. 1/2000 si L. 10/2001.
Economia: Principala ocupatie a locuitorilor a fost agricultura cu ramurile sale conexe. In anul 1833, de pe 15
pogoane grau si 16 pogoane porumb, s‐au obtinut 2963 ocale grau si 25000 ocale porumb, 4500 ocale orz.
Catagrafia din anul 1838 inregistra 20 pogoane grau, 62 pogoane porumb, 43 pogoane fan, un pogon vie, 35
pruni, 8 duzi, 38 boi, 33 vaci, 136 oi, 19 capre, 47 porci, 2 bivoli. In anul 1912, in sat se gaseau o moara pe abur,
3 gospodarii agricole mari, doua carciumi; in anul 1941‐moara, doua gospodarii agricole mari, 3 carciumi.
Evolutia demografica: In anul 1831, in sat erau 34 familii, 3 feciori de munca; in anul 1838‐35 familii, 174
cladiri; 1833‐27 familii; in anul 1887‐238 locuitori; in anul 1912‐433 locuitori (217 M, 216 F), 82 cladiri locuite,
82 gospodarii; in anul1930‐405 locuitori; in anul 1941‐466 locuitori; in anul 1956‐559 locuitori; in anul 1977‐
681 locuitori.
Participarea la evenimente: In anul 1838, arendasul mosiei Mirila reclama Carmuirii de Romanati ca, desi
ceruse clacasilor in repetate randuri sa‐i „are ziua de plug si altele imprejurul mosiei, nu se supuneau a lucra
nici cu plugurile, nici cu bratele”. Locuitorii au participat la Razboiul de Independenta (ofrande; un ranit), la
razboiul din anii 1916‐1918 (39 morti), la cel din anii 1941‐1945 (27 morti).
Institutii: In anul 1898, in sat se gaseau posta (este mentionata in anul 1811 o statie de posta, pe linia
Bucuresti‐Craiova, care dispunea de 60 cai), scoala (infiintata in anul 1839; in anul 1840 cele 10 familii din satul
Mirila plateau 20 lei contributie pentru invatatorul satului); in anul 1912‐oficiu postal, scoala.
Mirilita, sat

Sat disparut la mijlocul secolului al XIX‐lea.
Atestare documentara: Apare in Catagrafia din anul 1831.
Evolutia proprietatii: In anul 1831, mosia se afla in proprietatea manastirii Bistrita. Statistica mosiilor
manastiresti din 1837 arata ca mosia Mirilita se afla in stapanirea manastirii Bistrita. In acelas an, aceasta
mosie era lucrata de 7 familii de clacasi, care aveau un teren legiuit de 8 pogoane.
Economia: Principala ocupatie a locuitorilor a fost agricultura cu ramurile sale conexe. In anul 1833, de pe 7
pogoane grau si 11 pogoane porumb, s‐au obtinut 2000 ocale grau si 5280 ocale porumb. Catagrafia din anul
1838, inregistra aici 8 pogoane porumb, 3 pogoane grau, 4 pogoane fan, un pogon vie, 50 pruni, 2 stupi;
efectivul de animale numara 13 boi, 17 vaci, 38 oi, 6 capre, 18 porci.
Evolutia demografica: In anul 1831, in sat erau 13 familii, 6 feciori de munca; in anul 1838‐7 familii, 31
locuitori.
Institutii: Dintr‐un document din anul 1840 aflam ca cele 10 familii plateau 20 lei contributie pentru
invatatorul satului. Cum nu se precizeaza daca exista scoala in satul Mirilita se poate ca acesti bani sa fi fost
oferiti invatatorului de la scoala Balsita sau Gorganasu.
Vartopul, sat
Sat disparut la jumatatea secolului al XIX‐lea; inregistrat in judetul Romanati, plasa Oltetul (1831, 1833).
Atestare documentara: Apare mentionat in Catagrafia din anul 1831.
Evolutia proprietatii: In anul 1833, satul era stapanit de serdarul C. Bratasanu si postelnicul C. Telie.
Evolutie demografica: In anul 1833 satul avea 19 familii.
Ocupatiile locuitorilor comunei Bobicesti
Asezarea geografica ofera posibilitati oamenilor din comuna de a se ocupa in principal de agricultura, cultivand
cereale, cresterea animalelor care reprezinta una dintre ocupatiile de baza ale locuitorilor, ponderea o detine
cultura de grau, porumb, dar si plantatiile de vii si pomi. Agricultura dispune de 3753 ha suprafata agricola, din
care 3305 ha‐suprafata arabila, 131 ha ‐ pasuni si fanete si 81 ha – vii, padure‐225 ha, livezi‐ 4 ha, luciu de
apa—7 ha. Aceste suprafete se lucreaza in mod individual. Efectivul de animale in prezent numara: 560 bovine,
350 ovine, 1250 porcine, 105 cabaline, 21 000 pasari, 100/familii de albine.
Silvicultura: ‐ suprafata de padure si alte terenuri cu vegetatie forestiera este de 45 ha ( 2% din suprafata
comunei);
‐ zonele de padure asigura productia de fructe de padure si plante medicinale;
‐ exista proprietari de teren forestier de la suprafete mici pana la 20 ha de padure.
Unitatile economice din comuna: predomina asociatiile familiale (magazine mixte), de asemenea iese in
evidenta prezenta celor 4 statii de distributie a combustibililor lichizi, o fabrica de materiale plastice, depozite
de materiale de constructii, vulcanizare, iar un punct de atractie îl constituie popasul turistic "Padurea Sarului"
. Ca urmare, se pot dezvolta agroturismul si turismul de weekend.

Forta de munca‐ numarul persoanelor apte de munca este de 1933, dintre acestia 300 de persoane au studii
superioare, 900 au studii postliceale, restul fiind cu studii medii.
Cultele in comuna Bobicesti
Din punct de vedere religios, majoritatea locuitorilor sunt crestini ortodocsi, existand si un numar de 30 de
adventisti de ziua a saptea.
Biserica Ortodoxa:
A ‐ Biserca Leotesti a fost construita din lemn in anul 1852, iar in anul 1900 refacuta complet din caramida cu
contributia enoriasilor. Biserica poarta hramul "Sf Dumitru", fiind slujita de preotul Serban.
B ‐ Biserica Bobicesti "Cuviincioasa Paraschiva", zidita in 1907, reparata in 1940, avand in administrare 2
cimitire : unul in Bobicesti, cel de‐al doilea in satul Comanesti, care avea si o capela, Parohia fiind in prezent
slujita de preotul Delureanu Augustin.
C ‐ Biserica Chintesti a fost construita in anul 1950 cu contributia enoriasilor, prin staruinta preotului C‐tin
Mostenescu. In prezent este slujita de preotul Delureanu Augustin.
D ‐ Biserica Bechet "Sf Treime" a fost zidita in anul 1857 si reparata in 1923. Preot paroh este Matei Dorel.
Biserica Adventista: este construita in anul 1997 prin contributia adeptilor la aceasta religie.
E‐ Biserica Crestin‐Adventista de ziua a 7‐a din Mirila a fost construita in anul 1996 de catre comunitatea
adventista, sub indrumarea predicatorului Ghejan Marin.
Invatamantul:
1. Satul Bobicesti
‐ In 1910 s‐a construit o scoala cu doua sali de clasa si cancelarie, in care s‐a invatat pana la cutremurul din
1977, intrând apoi in renovare. In prezent învață elevii claselor I‐IV si gradinita, iar in anul 2009 s‐a schimbat
acoperișul și tâmplăria.
‐ În anul 1973 s‐a construit o școala noua care are 5 sali de clasa, biblioteca, cancelarie, cabinet director,
laborator informatica ce deține un numar de sase calculatoare. In anii 2008 si 2009 școala trece printr‐o
perioada de modernizare, este schimbata in totalitate tamplaria, acoperisul, este izolata termic, se monteaza
centrala termica si se modernizeaza toate interioarele. Tot atunci este infiintat un CDI, dotat complet, se
modernizează vechiul laborator de informatica și se construiesc toalete în interior.
2. Satul Leotesti: exista o scoala construita in 1915, cu doua săli de clasa, care in 1977 a suferit avarii din cauza
cutremurului, nemaiputând fi folosita.
Pe 5 martie 1977 elevii claselor I‐VIII au trecut in scoala noua, avand 8 sali de clasa, laborator de informatica,
cabinetul directorului, laboratorul de fizica‐chimie si o sala de sport. In anii 2008 si 2009 scoala trece printr‐o
perioada de modernizare, este schimbata in totalitate tamplaria, acoperisul, este izolata termic, se monteaza
centrala termica, se modernizează toate interioarele. Tot atunci este infiintat un laborator de informatică și se
construiesc toalete în interior.
De asemenea, in satul Leotesti mai functioneaza o gradinita formata din 2 clase, construita in 1963, care in
anul 2007 a fost modernizata prin schimbarea acoperisului, a tamplariei, au fost refăcute tencuielile interioare
și au fost construite WC‐uri interioare.

3. In Satul Bechet funcționează Școala Generala cu clasele I‐IV si gradinita infiintata in anul 1922. In urma
inundatiilor din toamna anului 2005, la apelul primarului Chitez Ilie , o institutie americana USAID impreuna cu
CHF International au contribuit la renovarea si modernizarea scolii ( acoperis reparat, tamplarie schimbata,
izolare termica).
4. Scoala Generala Comanesti a fost construita in 1940, in prezent invatand elevii din clasele I‐IV si gradinita. In
anul 2009, cu sprijinul primarului Chitez Ilie, s‐a renovat si extins prin infiintare de grup sanitar.
5. Scoala Generala Chintesti s‐a construit in 1930, cu o singura sala de clasa si o cancelarie. In prezent nu mai
functioneaza.
In aceste institutii de invatamant frecventeaza cursurile un numar de 329 elevi/prescolari, in prezent director
fiind Francu Steliana.
Cultura
1. Caminul Cultural Bobicesti a fost construit in anul 1950 prin contributia locuitorilor, cu 200 de locuri, cu un
birou pentru referentul cultural si o sala mare cu scena in care se desfasoara diferite activitati culturale
(serbari scolare, discoteca, etc). De asemenea, se inchiriaza pentru botezuri, nunti si alte adunari satesti. In
anul 2007 a fost dotat cu scaune, sistem de sonorizare, proiector si instalatie de lumini.
2. Caminul Cultural Leotesti construit inca din 1951, a fost refacut de cateva ori, reparatia recenta, capitala,
fiind in anul 2000, iar in anul 2008 a fost racordat la reteaua de apa, au fost construite WC‐uri si o anexa dotata
pentru a fi folosita ca bucatarie.
Activitatile culturale ale caminelor sunt desfasurate de referentul cultural Danciu Gheorghe. La initiativa
primarului Chitez Ilie a fost infiintat Ansamblul de Dansuri Populare, in cadrul Caminului Cultural, format din
elevii din localitate.
3. Biblioteca Comunala Bobicesti în incinta Caminului Cultural Bobicesti, functioneaza Biblioteca Bobicesti
formata in prezent din doua sali si un depozit de carte. Primul bibliotecar, in anul 1955, a fost Costel Serban,
urmat in 1956 de Banica Dumitru pana in septembrie 1958, dupa care a urmat Mihailescu Teodor.
In prezent bibliotecar este Dontu Marius care deserveste un numar de 495 cititori inscrisi, punand la dispozitia
lor un fond de 10 200 volume (carti, periodice, casete audio, CD‐uri, DVD‐uri), precum si o colectie de carte
straina.
In anul 2009 biblioteca este prinsa intr‐un program national de informatizare, nimit Biblionet, sustinut de
primarul Chitez Ilie si Biblioteca Judetena „Ion Minulescu” Slatina‐program finantat de Fundatia Bill si Melinda
Gates si Primaria Bobicesti.
4. Evenimente culturale cu caracter traditional: Balciul Anual de Sfantul Ilie‐ 20 Iulie, înființat în anul 1998 de
către Trăistaru Marian – primar și Chitez Ilie – viceprimar.
La nivelul comunei Bobicesti se desfasoara o serie de activitati culturale, cum ar fi: aniversari, comemorari si
alte activitati pe diferite teme. Acestea se desfasoara in colaborare cu scoala, caminul cultural, biblioteca
publica, primarie.

Sistemul sanitar
Pentru ocrotirea sanatatii populatiei exista o unitate sanitara in centru comunei in care isi desfasoara
activitatea 3 medici de familie ‐ Mitrica Anca, Postelnicu Dorin, Ocica Diaconescu Nicolița, precum si 3 asistenti
medicali.
In prezent, unitatea sanitara din satul Bobicesti a fost castigata in instanța de catre fostii proprietari, dar
activitatea se desfasoara in continuare in conditii bune.
In anul 2007 in satul Leotesti a fost dat in folosinta inca un Dispensar Medical, realizat prin modernizarea si
dotarea unui spatiu vechi, in care functionase candva Gradinita.
In sistemul veterinar localitatea dispune de un dispensar veterinar deservit de un medic veterinar ‐ Badea
Marian si doua cadre medii de specialitate si un centru de insamantari artificiale in care‐si desfasoara
activitatea tehnicianul veterinar Marian Iordache.
Cooperativele de Credit
In cele trei comune, din vechime s‐a construit cate o banca populara: 1904 ‐ Bobicesti, 1905 ‐ Leotesti, 1909 ‐
Bechet.
Astazi mai exista doar in satul Bobicesti o banca, sub denumirea "Banca Cooperatista Albina" Bobicesti. In
forma actuala este o minibanca cu dotare corespunzatoare, calculador, sediu frumos amenajat, cu colectiv de
specialitate care deserveste localitatile: Bobicesti, Morunglav, Barza.
Alte institutii importante din comuna Bobicesti:
1. Primaria:
•
•
•
•
•
•

Aparatul Propriu (administrativ);
Cultura;
Serviciul de alimentare cu apa;
Serviciul de gospodarire comunala;
Serviciul de paza;
Serviciul Voluntar Situatii de Urgenta

2. Posta
3. Ocolul silvic Bals‐filiala Bobicesti
Monumente istorice
Monumentul eroilor din Bobicesti
In centrul Comunei Bobicesti, in fata Bisericii, se afla un monument ridicat in cinstea eroilor cazuti in luptele
purtate in primul razboi mondial (1914 ‐ 1918). Acest monument a fost realizat de sculptorul Carol Nicolae,
avand o forma dreptunghiulara. Pe partea din fata este reprezentata harta Romaniei Mari, deasupra ei se afla
un soldat, iar in stanga drapelul romanesc si urmatoarea inscriptie: "Slava, recunostinta eroilor din Bobicesti ‐
Romanati". Pe celalate fatade sunt scrise numele eroilor cazuti in lupte, din localitatea Bobicesti.
Monumentul eroilor din satul Bechet

In satul Bechet a existat o troita ridicata in cinstea eroilor cazuti la datorie pentru independenta neamului.
Ajunsa in paragina, aceasta troita a fost transformata in monument ridicat in anul 2001.
Sport
Pe plan sportiv, localitatea deține un teren de fotbal care în anul 2009 a fost ingradit si au fost construite
tribune. Echipa de fotbal cu denumirea "Viitorul Leotesti" activează in divizia judeteana.
In comuna functioneaza o unitate postala in care lucrează 3 funcționari.
Trebuie menționata existenta societatii de cablu‐TV ‐ S.A.T.C.O. LUTA SRL, condusa de dl. Luta Ilie, care emite
20 de posturi la un numar de 300 de abonati.
Infrastructura de transport
Principalele cai de acces in comuna:
•

DN 65

•

E 574

•

DJ 42

Din centrul comunei se parcurg urmatoarele distante pana la cele mai importante cai de acces:
•
•
•

DN 4 km;
Gara 7 km;
Benzinarie 5 km;

Infrastructura de utilitati
•
•
•
•
•
•

Serviciul propriu de alimentare cu apa;
Racordare la sistemul national energetic 100%;
Retea telefonica digitala Romtelecom;
Acoperire serviciul de telefonie mobila;
Televiziune digitala;
Internet.

Investitii
Realizate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reabilitare, modernizare Gradinita Leotesti;
Infiintare, Dispensar Medical Uman Leotesti;
Modernizare DC12‐Bobicesti‐Chintesti‐Govora‐Comanesti 6,5 km ( beton asfaltic);
Iluminat public;
Modernizare, reparatii capitale la Caminul Cultural Leotesti;
Reabilitarea, modernizarea, dotarea scolilor Bobicesti, Leotesti, Bechet si Comanesti;
Infiintarea si amenajarea de parcuri naturale;
Modernizarea Stadionului de Fotbal Leotesti.
Extindere retea apa potabila‐ satul Bechet;

In curs de realizare:
•
•
•
•

Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local‐asfalt din beton;
Prima infiintare retea publica de apa uzata (canalizare);
Prima infiintare si dotare a infrastructurii aferente serviciilor sociale ‐ centru ingrijire copii ‐ sat
Comanesti;
Renovarea, modernizarea si dotarea Caminului Cultural Bobicesti;

In viitor:
•
•
•
•
•

Infiintare parc natural‐ zona Dolie;
Infiintare retea Alimentare cu Gaze Naturale;
Infiintare Camin de batrani;
Modernizare ulite satesti‐betonare;
Modernizare sediul Primariei.

Toate acestea s‐au realizat si proiectat de catre primarul Chitez Ilie in perioada 2004‐2010.
Personalitati locale
•
•
•
•
•
•
•

Barbulescu Ovidiu Pictor, profesor universitar de desen si educatie plastica;
Barbulescu Traian Director TVR Craiova;
Ciarapin Tudor General in rezerva;
Constantin Dumitru Redactor‐sef la ziarul Adevarul;
Dinu Marin Amiral in rezerva;
Mitrache Severica Arhitect, pictor;
Paunescu George Pictor, profesor universitar desen si educatie plastica.

