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CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI CĂLIMĂNEŞTI 

JUDEŢULVÂLCEA 

STR. CALEA LUI TRAIAN, NR. 306 

TEL. 0250/750 080, 0250/750 231, FAX 0250/750 082 

 

Nr.__________ din ____________ 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind promovarea unui proiect de hotarare pentru schimbarea denumirii 

strazii  „Popa Sapca Bis” din Jiblea Noua, in   

strada „PREOT DUMITRU SANDU”,  

 

 

              Dezvoltarea urbana, prin extinderea zonelor de locuinte in intravilanul 

orasului Calimanesti, exercitarea dreptului de propietate asupra unor imobile, au 

condus la aparitia de strazi noi sau continuarea celor existente, in cazul de fata 

strada care actualmente se numeste „POPA SAPCA BIS” din Jiblea Noua. 

             Pentru ca aceste imobile sa fie racordate la utilitati si pentru evitarea de 

disfunctionalitati in ceea ce priveste adresa, respectiv eliberarea de acte de identitate 

sau de propietate, stare civila, efectuarea recensamantului agricol sau a populatiei, 

arondarea pe sectii de votare in cadrul proceselor electorale, pentru identificarea mai 

usoara si fara confuzii a locuitorilor in relatiile cu autoritatile, etc, este necesara 

schimbarea denumirii acestei strazi intrucat mai exista in vecinatate si strada 

„POPA SAPCA”. 

            In urma consultarii cu locuitori ai acestei strazi, cu actualul preot al 

localitatii Jiblea Noua Manu Vasile, precum si a altor cetateni, dar tinand si cont ca 

pe aceasta strada se afla si Biserica din aceasta localitate, a reiesit ca cea mai buna 

denumire care sa o reprezinte este :  strada „PREOT DUMITRU SANDU” ,  un 

mare teolog şi cărturar al Călimăneştiului si care detine un loc însemnat în galeria 

marilor personalităţi ale Orasului Calimanesti. 

 

 

SCURTA DESCRIERE: 

 

             Prea Cucernicul Preot Dumitru Sandu s-a nascut la data de 9 iunie 1916 in 

satul  Rdacinesti din comuna Berislavesti. Parintii sai, Constantin Sandu si Filofteia 

au fost crestini ortodocşi si conform descrierilor celor mai in varsta, oameni harnici, 
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onesti si gospodari. La o varsta destul de frageda, ramane orfan de tata care moare 

in razboi, urmeaza cele 7 clase primare in comuna Berislavesti, fiind un elev silitor, 

cu multa daruire spre invatatura, premiant in toate clasele. Dupa terminarea claselor 

primare continua studiile la Seminarul Teologic din Rm. Vâlcea, pe care le-a 

absolvit în 1938. Se inscrie la Facultatea de Teologie din Bucureşti, pe care o 

termina în 1942. Se casatoreste cu învăţătoarea Maria Călinoiu, impreuna cu care 

dau nastere celor 3 copii Dumitru, Mihail şi Constantin, astazi si ei eminenti 

profesori universitari. 

Pe data de 3 noiembrie 1942 este hirotonosit preot iar in anul 1946 este transferat la 

parohia Jiblea Nouă din judeţul Vâlcea unde slujeste pana la sfârşitul vieţii sale 

(1987), in toata aceasta perioada avand o mica intrerupere la biserica din Jiblea 

Veche. 

 

Dupa datele care se cunosc, in Jiblea Noua exista doar o capela cu hramul „Naşterea 

Maicii Domnului”  realizata  în anul 1935. Abia in anul 1945 această capelă a fost 

deschisă cultului ortodox, Pr. Dumitru Sandu devenind paroh în Jiblea Nouă, în anul 

1946. 

 A fost un bun gospodar si organizator si in foarte scurt timp a reconsolidat cladirea 

prin subzidiri in beton, a redecorat interiorul bisericii cu picturi deosebite si a dotat-

o cu toate obiectele necesare cultului divin. In perioada 1947-1957, impreuna cu 

enoriasii din Jiblea Noua au imprejmuit biserica si cimitirul cu gard din bolovani de 

rau. In acelasi timp Preotul Dumitru Sandu era un mare iubitor de folclor, a înviorat 

viaţa culturală  organizand jocuri şi cântece populare în cadrul Căminului Cultural 

din localitate. Ba mai mult, a introdus folclorul românesc şi în locul daruit de 

Dumnezeu, biserica, înveşmântand-o  pe dinăuntru, cu podoabe ţărăneşti, ştergare, 

marame, covoare etc, cusute si realizate de fetele si femeile enoriase  din Jiblea 

Nouă care se mândreau şi ele cu rodul muncii lor, completand peisajul interior al 

impresionatelor picturi. Biserica din Jiblea Noua este  una nu prea mare dar frumos 

impodobita, un loc sfant pe care regretatul nostru slujitor al domnului ni l-a lasat.  

Din datele  culese, Dumitru Sandu a fost preot iconom stavrofor cu Cruce 

Patriarhală şi a îndeplinit mai multe funcţii precum şi responsabilităţi: preşedinte de 

cerc pastoral preoţesc, profesor la Şcoala de cântăreti bisericeşti de la Mănăstirea 

Turnu, preşedinte al Comitetului protopopesc si altele. A fost distins cu ocazia 

împlinirii „20 de ani” şi cu ocazia împlinirii „25 de ani” de la aşezarea pe scaunul 

patriarhal de către P.F. Patriarh Justinian.  

De-a lungul celor 45 de ani de activitate a publicat multe articole, predici în 

„Mitropolia Olteniei” şi alte reviste bisericeşti. În 1976 a tipărit valoroasa 

monografie „Eparhia Râmnicului şi Argeşului” in 2 volume. De asemenea o altă 
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lucrare însemnată este „Înedite despre temeluitori de biserici şi doi cioplitori de 

cruci din Jiblea Veche - Călimăneşti”.  

Preotul Dumitru Sandu s-a stins din viaţă, în urma unui nefericit accident de cale 

ferată, în ziua de 21 iunie 1987, la vârsta de 71 ani, şi a fost îngropat în cimitirul 

bisericii din Jiblea Nouă. A fost un mare teolog şi un mare om de cultură al oraşului 

nostru. A fost foarte mult stimat şi iubit de enoriaşii din Jiblea Nouă şi de locuitorii 

Călimăneştiului, drept pentru care, impreuna cu acestia propunem acest proiect de 

hotarare.  

 

Fata de cele prezentate mai sus,  propun ca in conformitate cu prevederile art. 2 

lit. d, art.3 alin.(1) din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 63/2002, actualizata 

privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificarile si completarile 

ulterioare, precum si in baza prevederilor art. 36(2) lit. c si alin (5) lit. d, ale 

art.45(2) si art. 115 alin (1) lit. b, alin 3,5,6,7 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, 

să se adopte o hotărâre  prin  care  să  se  aprobe   schimbarea denumirii strazii  

„Popa Sapca Bis” din Jiblea Noua,  in  strada „PREOT DUMITRU SANDU”. 

 

Motiv pentru care am încheiat prezenta.   

 

 

CONSILIER LOCAL U.N.P.R. 

STANCULESCU MIRCEA 


