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HHermann primar - 1/2 sec. XVII se găseşte,
alături de Hermann student - sec XVIII la
intersecţia străzilor Mitropoliei, Alexandru
Odobescu, Samuel von Brukenthal, aflată la
limita sud-vestică a Pieţei Huet, în preajma
actualului sediu al  Muzeului de Istorie, mai
precis, faţada dinspre Piaţa Huet a clădirii de
pe str. Mitropoliei nr. 2A, pe accesul carosabil
în pantă spre curtea interioară a Primăriei Vechi - Casa
Altemberger-Pempflinger.

Piaţa Huet se suprapune peste prima incintă fortificată (a
bisericii Sf. Maria) a Oraşului de Sus, a cărei constituire începe la
sfârşitul sec. XII continuând până la definitivarea sistemului
pieţelor în sec. XIV. Alături de str. Turnului şi Ocnei, str.
Alexandru Odobescu face legătura între nucleul istoric al Oraşului
de Sus şi Oraşul de Jos şi îşi continuă traseul cu str. Brukenthal
pătrunzînd către Piaţa Mare. Str. Mitropoliei leagă acest nucleu de
latura de sud-vest a ultimei centuri fortificate a Sibiului istoric.
Această zonă s-a constituit urbanistic în sec. XIV-XV.
Hermann primar - 1/2 sec. XVII reprezintă modul de
organizare politică şi administrativă dezvoltat de saşi, ce a asigurat

un grad mare de autonomie faţă  de  puterile
ce s-au succedat la stăpânirea Transilvaniei,
dar şi libertăţi cetăţeneşti remarcabile pentru
so-cietatea medievală şi premodernă. Această
funcţie era de regulă împărţită între cele
câteva familii de patricieni înstăriţi ai oraşului.

Alegerea amplasamentului în incinta Primăriei vechi (actualul
muzeu de istorie) a fost justificată de calităţile spaţiale ale acestei

Casa Altemberger-Pempflinger

Blazonul fam. Altemberger
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intersecţii, dar şi de longevitatea cu care
imobilul a găzduit Primăria Sibiului (480
de ani).
Sibiul este atestat ca oraş începând din
anul 1366, când apare pentru prima dată
sub denumirea de  Hermannstadt,
anterior fiind menţionat în 1321 sub
denumirea de Hermannsdorf. Dezvoltarea
Sibiului ca oraş a fost posibilă în
perioada de avânt economic înregistrat
în timpul domniei lui Ludovic cel Mare

de Anjou (1342-1382). După primirea calităţii de civitas (oraş),
Sibiul a început să se organizeze după modelul oraşelor germane
şi să îşi definească instituţiile autorităţii locale. Prima clădire
cunoscută a Primăriei a fost lângă actualul Turn al Sfatului, ea
funcţionând în cursul secolului al XV-lea.

Sediul Primăriei (Magistratului) oraşului Sibiu a fost, apoi,
timp de 400 de ani, în clădirea ce astăzi
adăposteşte Muzeul de Istorie din
cadrul   Complexului  Muzeal   Naţional 
Brukenthal, fiind achiziţionată în anul
1545 cu suma de 1922 guldeni şi 64 de
dinari. De aici vine numele de Primăria
Veche şi interesul ce i-l acordă
comunitatea sibiană actuală.

Prin grija lui Johannes Frank,
administratorul (villicus) Primăriei,
cunoaştem lucrările de construcţie care
au urmat trecerii clădirii lui Marcus Pempflinger în proprietatea

Prima clădire cunoscută a Primăriei,
lânga actualul Turn al Sfatului

Imagine  cu Primăria Veche văzută
dinspre str. Odobescu
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Primăriei, lucrări realizate după anul 1545. Consemnările privind
cheltuielile sunt surprinzător de detaliate şi, prin urmare, credibile
fiind consemnate categoriile de gunoaie evacuate: bălegar, fier,
fecale etc. Pentru transportul lor au fost făcute două plăţi de 1
florin şi 24 denari şi apoi de numai 42 denari.

Organul colectiv de conducere
al oraşului era Centumviratul, în care
vecinătăţile erau reprezentate. Din
rândul celor mai importante familii
din Sibiu se alegeau cei mai
importanţi funcţionari: primarul,
administratorul oraşului (villicus,
stadthann), judele regal şi cel scăunal.
Primii doi, având în vedere
importanţa  funcţiei, se  mai  numeau
consuli. Organul executiv lărgit de
conducere era Sfatul orăşenesc, format din 12 cetăţeni de vază. Ei
formau sfatul interior şi se mai numeau şi senatori. Un funcţionar
superior era judecătorul regesc ales de Centumvirat. Cei 12 membri ai

sfatului interior intrau împreună cu comitele în
Universitatea săsească. Senatorii purtau o togă roşie,
în timp ce mantia centumvirilor era neagră.

În perioada contrareformei şi apoi pe întreg
parcursul secolului al XVIII-lea, administraţia
habsburgică a impus ca regulă împărţirea în mod
echitabil a locurilor în Centumvirat, în aşa fel încât
să fie reprezentate cele două confesiuni: catolică şi
lutherană. Această condiţie a făcut ca o parte a
familiilor patricienilor saşi sibieni să treacă la

Mantie de senator
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catolicism pentru a preîntâmpina pierderea controlului asupra
Primăriei Sibiului.

În listele funcţionarilor Primăriei din anii 1710, 1711, 1719
şi 1720, ca urmare a impunerii fiscale şi a creşterii populaţiei

oraşului, apar slujbe noi:
inspectori şi comisari cu
rezerva de cereale a
oraşului (unul special
pentru ovăz), şapte
strângători de taxe în
Oraşul de Sus şi în suburbii,
un perceptor pentru vin, un
lictores (simplu slujitor sau

călău?), groparul. Mai târziu sunt trecuţi în listele salariaţilor un
inspector al cassei, un inspector cu încartiruirile, casierul şi

adjunctul său şi notarul pentru
Sălişte.

Clădirea Primăriei a avut şi o
închisoare amenajată la subsol,
fiind descoperite în urma
cercetărilor arheologice o serie de
obiecte specifice închisorilor:
cătuşe, lanţuri. În colecţia
Muzeului de Istorie din Sibiu

există nouă cătuşe care provin de la închisoarea din Primăria
oraşului. Ultima este secţionată de un perete intermediar şi are
ştanţat un număr (data?): 1715. Cele mai multe au diametrul mare
între 9,1 - 12 cm. Alte trei au diametrul mic (între 3,7 - 4,2 cm),
fiind folosite probabil pentru înlănţuirea femeilor, acestea fiind de

Cetăţeni de rând
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cele mai multe ori acuzate de vrăjitorie sau pruncucidere.
În 1481 se alcătuieşte primul codice de legi al oraşului (în

timpul primarului Thomas Altemberger), iar în anul 1560 se
redactează carta drepturilor oraşului Statuta Jurium Municipalium
Civitatis Cibiniensis.

O altă statistică interesantă este dată de numărul primarilor
morţi în timpul exercitării mandatului între anii 1695-1918, fiind
vorba de 17 decese. Din acest motiv avem în lista de primari şi
persoane care au asigurat interimatul pe parcursul ultimilor ani de
mandat până la alegerile regulare.

.

Pietre funerare ale mai marilor oraşului din ferula Bisericii Evanghelice Sf. Maria
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LLiissttaa  pprriimmaarriilloorr
1545-1547 – Petrus Haller
1547-1549 – Martinus Weys
1550-1553 -  Petrus Haller
1553-1554 – Andreas Birkner
1554-1557 – Petrus Haller
1557-1565 – Augustinus Hedwig
1566-1576 – Simon Miles
1577-1579 – Georg Hecht
1579-1581 – Blasiu Rau
1581-1585 – Johannes Waida
1586-1592 – Johannes Bayr
1593-1594 – Johannes Waida
1594-1596 – Lucas Engetter
1597-1598 – Johannes Waida
1599-1603 – Lucas Engetter
1604-1614 – Gallus Lutsch
1615-1617 – Johannes Roth
1618-1622 – Michael Lutsch
1623-1625 – Paulus Ludovici
1645-1631 – Michael Lutsch
1632 – Johann Schwartz
1633 – Johann Reisner
1634-1636 – Michael Agnethler
1637 - Johann Reisner
1638-1639 - Michael Agnethler
1640-1643 – Valentin Franck
1644-1646 - Johann Reisner
1647-1648 – Johann Lutsch
1649-1650 – Tobias Sifft
1651-1654 - Johann Reisner
1655-1656 – Laurenţiu Rosenauer
1657-1660 – Andreas Meltzer
1661 – Jacob Kapp
1662-1663 – Johann Simonis
1664-1665 - Jacob Kapp
1666-1667 - Johann Simonis
1668-1671 – Mathias Semriger
1672-1673 – Valentin Röhrich
1674-1675 - Mathias Semriger
1676-1677 – Georg Armbruster
1678-1683 – Johann Haupt

1684-1694 – Christian Reichert
1695-1701 – Johann Zabanius
1702-1703 – Peter Weber
1704-1711 – Andreas Teutsch
1711-1716 – Johann Hossman von Rothenfeld
1717-1729 – Georg Meltzer
1730-1739 – Michael Czekelius
1739-1740 – Johann Kinder von Friedenberg
1740-1745 – Stephan Waldhütter von Adlershausen
1745 – 1751 – Daniel von Klocknern
1752-1753 – Peter Binder von Sachsenfels
1754 - Daniel von Klocknern
1754 -1765 - Peter Binder von Sachsenfels
1766 – 1768 – Jakob Hutter
1768-1769 – Samuel Vest
1770-1776 – Johann Georg von Baußnern
1777-1781 – Johann Czekelius von Rosenfeld
1781-1782 – J. T. Reißenfels
1783-1786 – J. Fr. Czekelius von Rosenfeld
1786-1789 – St. L. Hirling
1789 – A. G. Hann von Hannenheim
1790-1796 - J. Fr. Czekelius von Rosenfeld
1796-1797 – Michael Michael Brandsch
1797-1811 – M. G. Von Huttern
1811-1817 – A.G. Hann von Hannenheim
1817-1830 – Martin Adler von Hochmeister
1830-1836 – Simon Schreiber
1836-1837 – Gottlieb Waller
1837-1841 – Joseph von Wayda
1841-1843  - Martin Wolff
1843-1849 – Johann Daniel Ziegler
1849-1852 – Simon Schreiber
1853-1854 – W. Conrad von Conradscheim
1854-1858 – Johann Schotsch
1858-1861 – Samuel Schuster
1861-1876 – Adolf Gibel
1876-1877 – Michael Heinrich
1877-1884 – Gustav Kapp
1884-1894 – Wilhelm Edler von Hochmeister
1894-1906 – Josef Drotleff
1906-1918 – Alber Dörr
1918 – Wilhelm Goritz


