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FIŞA ANALITICĂ DE INVENTARIERE A MONUMENTELOR ISTORICE 
 
Abreviere FMM 

 
 
1. IDENTIFICARE 
 
1.1. Cod LMI LMI 20151 

Poziție: 321 
Casa Ion Nicolescu 
Cod: MH-II-m-B-10260 
Localitate: sat Balta, comuna Balta 
Adresă: 68 
Datare: 1890 

1.2 Categorie Arhitectură 
1.3. Denumire oficială Casa Ion Nicolescu, sat Balta, comuna Balta 
 
2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ  
 
2.1. Stat ROU 
2.2. Judeţ Mehedinți 
2.3. Localitate sat Balta, comuna Balta, județ Mehedinți 
2.4. Cod poştal Nu s-au găsit informații. 

                                      
1 Lista monumentelor istorice, anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea 
anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor 
istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015. 
Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016. 
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2.5. Stradă, număr actuale Conform LMI 2015, gospodăria este trecută la nr. 
68. 
Construcția nu mai există pe teren. 
Surse locale spun că s-ar fi aflat pe „linia 
oprițească”. 

2.6. Localitate anterioară Balta 
 
3. TIP DE PROPRIETATE 
 
3.1. Stat ROU 
3.1.1. Proprietate publică a statului Nu s-au găsit informații. 
3.1.2. Proprietate privată a statului Nu s-au găsit informații. 
3.2. Mixt Nu s-au găsit informații. 
3.3. Privat Nu s-au găsit informații. 
 
4. DATARE 
 
4.1. Epocă2 Sec. XIX. 
4.1.1 Datare început 1890  
4.1.2. Datare sfârşit Nu s-au găsit informații. 
4.2. Datare prin perioade Nu s-au găsit informații. 
4.3.  Datare prin intervale de date Nu s-au găsit informații. 
4.4. Datare precisă Nu s-au găsit informații. 
 
5. ISTORIC. PERSOANE ŞI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI  MONUMENTULUI 
 
5.1. Istoric  Așezarea rurală Balta este „(...) un sat din jud. 

Mehedinți își trage numele de la faptul că în 
mijlocul satului se află o baltă mare, cum ne 
relatează dicționarul Geografic al județului”3. 
Mențiuni bibliografice:  
„BALTA = com. r. Jud. Mehedinți, pl. Cloșani; (...); aci 
a locuit Tudor Vladimirescu mai mult timp ca vătaf 
de plaiu;(...)”4. 
„BALTA, com. rur., așezata în centrul plaiului Cerna, 
jud. Mehedinti, la distanță de 40 kil. de orașul 
Turnul-Severin. Formează comuna cu satul Sfodea, 
având mahalalele Oprițeasca, Anițeasca și 
Lăzăreasca. (...) avînd peste tot 174 contrib. cu 865 
loc. în 202 case. (...) Com. are 2 bis., cu 2 preoți si 2 
cântăreți; o școală cu 1 invațător, frecuentată de 36 
elevi si 2 eleve. Are si 3 cârciumi. (...) La apus de 
comuna Balta, în locul numit Ponorălul, se află 
morminte foarte vechi, ruinele unui templu, și alte 
pietre ce au servit ca fundament de case. 
Pe aci se văd și urmele unui drum vechiu, care 
duce pe vale spre Carpați. Se spune că în vechime 
a existat aci un sat, care era în legătură cu alte sate 

                                      
2 Dicţionar de termeni, epoci 
3 I. A. Candrea, Elemente de toponimie cu privire specială la toponomia Olteniei (curs), Facultatea de 
Litere și Filosofie din București, 1932- 1933, p. 37 
4 G. Adamescu, Dicţionarul enciclopedic ilustrat Cartea Românească, Ed. Cartea Românescă, 1931, p. 1512 
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de peste Carpați, prin acel drum vechiu(?). La 
răsărit de comuna Balta, în locul numit Criva, în 
mijlocul unei paduri seculare, se află morminte cu 
cruci de piatră. La miază-zi de comuna Balta, în 
locul numit Nătămcuia, a fost hanul lui Tudor 
Vladimirescu, care a avut legaturi de comerciu (...), 
de oare-ce Tudor a stat ca vătaf de plaiu mai multi 
ani în satul Balta”5. 

5.2. Autor Nu s-au găsit informații. 

5.3. Ctitor Nu s-au găsit informații. 

5.4. Meşter Nu s-au găsit informații. 

5.5. Pictor Nu s-au găsit informații. 

 
6. DESCRIERE 
 
6.1. Zona Comuna Balta se află la limita județului Mehedinți, 

la cca. 45 km de Drobeta - Turnu Severin (către 
sud), cca. 24 km de Baia de Aramă (către nord) și 
cca. 60 km de Băile Herculane (către vest), zonă 
cuprinsă în Platoul Mehedinți. Satul Gornovița este 
conectat prin drumuri comunale (DC 29 și DC 30) 
de reședința de comună Balta și de drumul 
județean DJ 670 care facilitează legătura dintre 
Drobeta -Turnu Severin și Baia de Aramă. Comuna 
Balta se află în centrul Geoparcului Platoul 
Mehedinți,  o arie protejată de interes național, 
zonă delimitată de Munții Mehedinți (la nord-vest), 
râul Motru (la nord-est), municipiul Drobeta-Turnul 
Severin (la sud). 
Comuna „Este situat[ă] pe valea Topolnitei, avînd o 
suprafață de 1650 hect. Se marginește: la răsarit cu 
satul Runcșorul al comunei Dîlma, la miază-zi cu 
comuna Marga, la apus cu comuna Cireșul și la 
miază-noapte cu comunele Gornovița și Prejna;6” 

6.2. Elemente de peisaj cultural şi 
natural 

Rezervația naturală Geoparcul Platoul Mehedinți 
cuprinde 13 categorii de habitate protejate, 84 de 
specii de fauna protejate și două specii de floră. 
Statutul de zonă naturală protejată de interes 
european - Natura 2000 – acordă o protecție 
suplimentară a 69 de specii de floră și faună 
protejate, înglobând pe teritoriul Geoparcului situri 
de importanță comunitară și situri protejate 
avifaunistice. 
Comuna Balta cuprinde pe teritoriul său 
administrativ un număr de 15 monumente istorice, 
cuprinzând ansambluri, situri și monumente 
istorice protejate. 

                                      
5 G.I. Lahovari, C.I. Brătianu, G. Tocilescu, Marele dicționar geografic al României, București: Societatea 
Grafică, 1898-1902, vol. 1, p. 223 
6 Idem 
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Așezările rurale de pe teritoriul Geoparcului 
prezintă trăsături similare de așezare în raport cu 
peisajul – dispunerea satelor de-a lungul unei 
rețele de văi înguste, bine delimitate, topografie 
determinată de relieful carstic protejat al zonei. 

6.2.1. Peisaj cultural Andrei Pănoiu consideră că, în ceea ce privește 
zona Mehedințiului, “(...) se desprinde că așezările 
sătești [din această zonă] au cunoscut 
dintotdeauna un coerent proces de formare și 
continuă dezvoltare, înrâurite fiind, pe de o parte, 
de tradiții izvorîte din modul de viață al locuitorilor 
cu preocupările lor, iar pe de alta, de continuele 
reglementări intervenite pe linie administrativă de 
stat“7. 
Evoluția politică și legislativă a zonei are un 
puternic impact asupra peisajului cultural al 
Geoparcului Platoul Mehedinți. Permanenta 
prezentă a graniței de-a lungul Văii Cernei 
determină puternicul caracter fortificat al 
locuințelor specifice zonei – a “conacelor de plai”8. 
Succesiunea influențelor administrative din 
secolele al XVIII-lea și al XIX-lea (austriacă, 
românească) impun prin legislație regruparea 
așezărilor dispersate pe dealuri către noi nuclee, în 
apropierea vetrelor istorice sau a unor vetre noi 
constituite, de cele mai multe ori de-a lungul 
rețelelor de văi. 
Mențiuni bibliografice: 
 „BALTA = com. r. Jud. Mehedinți, pl. Cloșani; (...) aci 
a locuit Tudor Vladimirescu mai mult timp ca vătaf 
de plaiu;”9. 
 „1. B. Com. rur. In Rom., jud. Mehedinți, pl. Cerna; 
formează com. cu sat. Sfodea, având 865 loc., cari 
se ocupa  cu agricultura și prăsirea vitelor; 2 biserici 
cu 2 preoți și 1 școală cu 1 invățător. Pe teritoriul 
com. se văd urmele unui drum vechiu, care duce 
spre Carpați; în locul numit Ponoralu se află ruinele 
unui templu; la miada-di de com. B., în locul numit 
Natumcuia, a fost hanul lui Tudor Vladimirescu, 
care a stat mai mulți ani ca vătaf de pl. în satul B”10. 
 „BALTA, com. rur., (...) Formează comuna cu satul 
Sfodea, având mahalalele Oprițeasca, Anițeasca și 
Lăzăreasca. Este situat pe valea Topolniței, avînd o 

                                      
7 A. Pănoiu, Arhitectură şi sistematizare rurală în judeţul Mehedinţi, Bucureşti: Ed. MNIR, 1983, p.209 
8 Locuință specifică zonei delimitate actual de Geoparcul Platoul Mehedinți, fiind compusă dintr-o incintă 
fortificată din zidărie de piatră, cu locuința dispusă pe una sau mai multe laturi ale incintei și formând o 
curte interioară. Astfel de locuințe se construiau izolat, pe vârfurile dealurilor din zonă. Tendința de 
fortificare a locuinței și poziționarea izolată se datorează nevoii de protecție a locuitorilor într-o zonă 
expusă din punct de vedere geo-politic și marcată de desele schimbări de administrație (otomană, 
austriacă, română). 
9 G. Adamescu, op. cit., p. 1512 
10 Dr. D. Diaconovich, Enciclopedia română, Publicată din însărcinarea și sub auspiciile Asociațiunii pentru 
Literatura română și cultura poporului român, 1894-1904, Tomul I, p. 378 
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suprafață de 1650 hect. Se marginește: la răsarit cu 
satul Runcșorul al comunei Dîlma, la miază-zi cu 
comuna Marga, la apus cu comuna Cireșul și la 
miază-noapte cu comunele Gornovița și Prejna; 
avînd peste tot 174 contrib. cu 865 loc. în 202 case. 
Ocupațiunea locuitorilor este agricultura și 
creșterea vitelor. (...) Com. are 2 bis., cu 2 preoți si 2 
cântăreți; o școală cu 1 invațător, frecuentată de 36 
elevi si 2 eleve. Are si 3 cârciumi. (...) În comuna 
Balta este reședința plaiului Cerna. Prin această 
comună trece șoseaua vecinală Halinga – Balta – 
Baia - de - Arama. (...) La miază-zi de comuna Balta, 
în iocul numit Nătămcuia, a fost hanul lui Tudor 
Vladimirescu, care a avut legaturi de comerciu cu 
Nicolae Zoican, de oare-ce Tudor a stat ca vătaf de 
plaiu mai multi ani în satul Balta”11. 

6.2.2. Peisaj natural Așezările rurale de pe teritoriul Geoparcului 
prezintă trăsături similare de așezare în raport cu 
peisajul – dispunerea satelor de-a lungul unei 
rețele de văi înguste, bine delimitate, topografie 
determinată de relieful carstic protejat al zonei. 
Acest tip de așezare generează diverse puncte de 
perspectivă din zona deluroasă asupra satului. În 
același timp, formațiile deluroase formează un 
cadru natural pentru arhitectura așezărilor rurale. 
Așezarea rurală Balta este „(...) un sat din jud. 
Mehedinți își trage numele de la faptul că în 
mijlocul satului se află o baltă mare, cum ne 
relatează dicționarul Geografic al județului”12. 
Mențiuni bibliografice: 
„BALTA = (...) se găsesc cărbuni de pământ”13. 
 „1. B. Com. rur. în Rom., (...) având 865 loc., cari se 
ocupa  cu agricultura și prăsirea vitelor; (..). Pe 
teritoriul com. se văd urmele unui drum vechiu, 
care duce spre Carpați; (...)”14. 
„BALTA, com. rur., (...) Este situat pe valea 
Topolnitei, avînd o suprafață de 1650 hect. (...) 
Ocupațiunea locuitorilor este agricultura și 
creșterea vitelor. Calitatea pămîntului este, pe 
valea Topolnitei, fertilă, iar pe dealuri mijlocie. Loc. 
posedă: 24 pluguri, 49 care cu boi, 11 căruțe cu cai 
și 452 stupi. (...) Budgetul comunei coprinde: la ven. 
1242 lei, și la chelt. 974 lei. Vite în această comună 
sunt: 392 vite mari cornute, 30 cai, 603 oi, 360 
rîmători și 200 capre. Dealurile mai principale din 
această comuna sunt: Perișorul, Bordea și 
Cornetul-Bobic; iar văile mai principale sunt: 
Coșuștea și Balta. Pe teritoriul acestei comune, cu 

                                      
11 G.I. Lahovari, C.I. Brătianu, G. Tocilescu, op. cit,  p. 223 
12 I. A. Candrea, op. cit., p. 37 
13 G. Adamescu, op. cit., p. 1512 
14 Dr. D. Diaconovich, op. cit., p. 378 
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ocaziunea facerei unui puț, s-a descoperit în 
pamânt cărbuni intocmai ca cei de la Bahna. Tot 
aci se află, pe Valea - Belței, un izvor cu pucioasă. 
(...) La rasarit de comuna Balta, în locul numit Criva, 
in mijlocul unei paduri seculare, se afla morminte 
cu cruci de piatră”15. 

6.3. Categoria de arhitectură Locuire 
6.3.1. Funcţiunea actuală16 Nu s-au găsit informații. 
6.3.2. Funcţiunea anterioară Nu s-au găsit informații. 
6.4 Descriere obiectiv individual Nu s-au găsit informații. Sursele locale susțin că 

această construcție a fost demolată. 
6.4.1. Plan Nu s-au găsit informații. 
6.4.2. Faţade Nu s-au găsit informații. 
6.4.3. Formă acoperiş Nu s-au găsit informații. 
6.4.4. Extinderi Nu s-au găsit informații. 
6.4.5 Anexe Nu s-au găsit informații. 
6.5. Structură Nu s-au găsit informații. 
6.6. Materiale de construcţie Nu s-au găsit informații. 
6.6.1. Materiale de construcţie acoperiş Nu s-au găsit informații. 
6.7. Tehnici de construcţie Nu s-au găsit informații. 
6.8. Încadrare stilistică Arhitectură vernaculară (zona Mehedinți) 
6.9. Inscripţii Nu s-au găsit informații. 
 
7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINŢĂRI, DIAGNOZĂ 
 
7.1. Starea generală de conservare17 Nu s-au găsit informații. Sursele locale susțin că 

această construcție a fost demolată. 
7.2. Lucrări anterioare de restaurare Nu s-au găsit informații. 
7.3. Riscuri/ameninţări Nu s-au găsit informații. 
7.3.1 Eroziune Nu s-au găsit informații. 
7.3.2 Inundaţii Nu s-au găsit informații. 
7.3.3 Alunecări de teren Nu s-au găsit informații. 
7.3.4 Agricultura Nu s-au găsit informații. 
 
8. DOCUMENTARE  
 
8.1. Fotografii Nu s-au găsit informații. 
8.2. Plan de situație Nu este cazul. 
8.3. Releveu și diagnoză Nu este cazul. 
 
9. INVENTARIERE 
 
9.1. Instituţia în cadrul căreia s-a 

redactat fişa 
Asociația Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă 
Europeană 

9.2. Autorul fişei şi calitatea acestuia Nemțeanu, Irina Teodora – arhitect 
Anastasiu, Alexandra Dana – student arhitect 

9.3. Data redactării  fişei August 2016 
 

                                      
15 G.I. Lahovari, C.I. Brătianu, G. Tocilescu, op. cit., p. 223 
16 Dicţionar de termeni  
17 Vocabular controlat, vezi anexa 


