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ANDJ Mehedinţi 

Fond Primăria oraşului Orşova. 1913-1989. 

Inv. 75. 

 

1139 dosare. 

 

NOTĂ: În 2008 am văzut doar o parte a acestui inventar. În martie 2008 am trimis 

fişierul:  

MH-Prim.or.Orsova.doc 

ANDJ Mehedinţi 

Fond Primăria oraşului Orşova. 1913-1989. 

Fond nr. 83. 

Inv. nr. [nu e trecut] 
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Am notat atunci 3 dosare, şi anume: 

 

Reel 1 

 

2/1938 (1938) (335 p.) 

Dosar cu cereri de schimbarea cetăţeniei, naţionalităţii şi altele. Deliberări în referire. 

 

7/1939 (1939-1940) (248 p.) 

Tabele pentru cetăţenia română (locuitori în drept a avea cetăţenia română şi omişi din 

registrul de naţionalitate română. 

 

9/1940 (1940) (279) 

Instrucţiuni şi circulări superioare, ordine diferite. Probleme de politici şi propagandă, 

sărbătorile naţionale, autorizaţii de construcţii, ajutoare pentru refugiaţi. Recolonizări 

Cadrilater. Licenţierea evreilor. 

 

11/1940 (1940) (246) 

Cereri de certificate de naţionalitate; corespondenţă în referire 

 

3/1941 (1941-1942) (331) 

Exproprierea averilor evreieşti: ordine, instrucţiuni, adrese, tabele nominale 

centralizatoare şi alte lucrări. 

 

Reel 2 

 

3/1941 (1941-1942) (331) (continued) 

Exproprierea averilor evreieşti: ordine, instrucţiuni, adrese, tabele nominale 

centralizatoare şi alte lucrări. 

 

5/1941 (1941) (134) 

Diferite acte notariale publice. Registru de naţionalitate şi renunţare la cetăţenia română. 

Diferite acte şi dispoziţii privind opţiunea pentru cetăţenia ungară (declaraţii), după 

dictatul de la Viena. 

 

17/1941 (1941) (129) 

Tabele şi schiţe cu imobile, tabele cu proprietăţi evreieşti; autorizaţii pentru construcţii de 

imobile. 

 

14/1942 (1942) (176) 

Inventarierea şi evaluarea avuţiei publice: circulare, situaţii şi procese verbale, 

inventariere. Inventarul muzeului etnografic. 


