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 Фонд № Ф – 25 

 Опис № 2 

 справ постійного зберігання 

 за 1924 – 1940 рр. 

 
№№ Індек

с 

справ

и 

  Заголовок справ (тому, частини)  Крайні дати 

документів у 

справі (томі, 

частині) 

Кількісь 

аркушів у 

справі (томі, 

частині) 

Прим. 

  1     2                                 3          4                       5      6 

                      1924 рік        

1  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Горбова за 1924 р. 

1932 р.   

2  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

1931 р.   

mailto:chernivtsiarhiv@gmail.com
http://cv.archives.gov.ua/


                                                                          3 

комуни Слобозія-Раранча. 

3               Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Шендричень. 

1930 р. 

1931 р. 

  

                      1925 рік        

4  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Горбова за 1925 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

5  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії  

м. Сучава за 1925-1930 рр. та 

правила ощадної каси           

м.    Сучава. 

1931 р.   

6  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Шендричень за    

1925 р. 

1930 р. 

1932 р. 

  

7  Рапорт та рішення 

адміністративного суду про 

затвердження фінансового 

звіту примарії комуни Бівол 

За 1925 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

                      1926 рік        

8  Справа про розгляд заяви 

генерального 

адміністративного інспектора 

щодо анулювання рішення 

тимчасової комісії 

префектури Чернівецького 

повіту про внесення змін в 

бюджет примарії комуни 

Козмень на                            

1926-1927 рр. 

1932 р. 

1933 р. 

                                     

 9  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Слобозія-Комарешти 

на 1926 р. 

1931 р.   

10  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Гілішеу. 

1933 р.   

11  Справа про затвердження 1933 р.   
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фінансового звіту примарії 

комуни Дорохой. 

12  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Броскоуцей-Веке. 

1930 р. 

1931 р. 

  

13  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Броскоуцей-Ной. 

1930 р.   

14  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Шендричень. 

1930 р. 

1931 р. 

  

15  Рапорт та рішення 

адміністративного суду про 

затвердження фінансового 

звіту примарії комуни 

Микучень за 1926 р. 

1932 р. 

1931 р. 

  

16  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Бівол за 1926 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

                      1927 рік        

17  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Боянчень за 1927 р. 

1931 р. 

1933 р. 

  

18  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Юркауць. 

1931 р. 

1933 р. 

  

19  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Михайлень. 

1930 р. 

1931 р. 

  

20  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Шендричень. 

1930 р.   

21  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Гілішеу. 

1930 р. 

1931 р. 

  

22  Справа про розгляд заяви 

префектури Дорохойського 

повіту щодо анулювання 

рішення примарії м. Дорохой 

про затвердження 

1931 р. 

1932 р. 
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фінансового звіту за         

1924-1928 рр. 

23  Рапорти та рішення 

адміністративного суду про 

затвердження фінансового 

звіту примарії комуни Бівол 

за 1927 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

                      1928 рік        

24  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Скел за 1928 р. 

1931 р. 

1932 р. 

  

25  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Драгушень. 

1930 р. 

1932 р. 

  

26  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

села Бівол за 1928 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

27  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Станешть-де-Сус. 

1931 р. 

1932 р. 

  

28  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Арборе. 

1930 р. 

1933 р. 

  

29  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Гілішеу. 

1930 р. 

1931 р. 

  

30  Справа про перевірку та 

затвердження фінансового 

звіту примарії комуни 

Заставна за 1928 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

31  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Брашть за 1928 р. 

1930 р. 

1931 р. 

  

32  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Красна-Путней. 

1930 р. 

1931 р. 

  

33  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Станешть-де-Жос. 

1930 р. 

1931 р. 

  

34  Справа про затвердження 1928 р.   
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фінансового звіту примарії      

м. Козмень. 

1933 р. 

35  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Маноляса. 

1930 р. 

1933 р. 

  

36  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Аврашень. 

1930 р. 

1931 р. 

  

37  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Чагор. 

1930 р. 

1933 р. 

  

38  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Аврашень за 1928 р. 

1930 р. 

1931 р. 

  

39  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Ібанешть. 

1930 р. 

1933 р. 

  

40  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Ворничень. 

1930 р. 

1933 р. 

  

41  Справа про розгляд протесту 

колишнього примаря комуни 

Мигучень Саучук Іоана та 

секретаря Цуркан Іоана на 

рішення тимчасової комісії 

при префектурі 

Сторожинецького повіту 

щодо затвердження 

фінансового звіту за 1928 р. 

1933 р.   

                      1929 рік        

42  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Василеу на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1929 р. 

1930 р. 

1933 р. 

  

43  Рішення суду, повідомлення 

префектурам повітів про 

перевірку та затвердження 

фінансових звітів примарій за 

1929 р. 

1930 р. 

1933 р. 
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44  Рапорт та рішення 

адміністративного суду про 

затвердження фінансового 

звіту примарії комуни 

Красничоара-Веке за 1929 р. 

1931 р.   

45  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Гинцешть за 1929 р. 

1931 р. 

1932 р. 

  

46  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Баніла. 

1931 р. 

1932 р. 

  

47  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Ілішешть. 

1931 р.   

48  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Козмень. 

1929 р. 

1933 р. 

  

49  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Заставна. 

1932 р. 

1933 р. 

  

50  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Красна-Путней. 

1931 р. 

1932 р. 

  

51  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Меріцей. 

1931 р.   

52 

 

 Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії   

м. Чернівці. 

1931 р.   

52 

”Б” 

 Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Грамешть. 

1930 р.   

53  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Бахна. 

1930 р. 

1931 р. 

  

54  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Гілішеу. 

1930 р. 

1938 р. 

  

55  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Браешть. 

1930 р. 

1931 р. 
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56  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Бояни. 

1930 р. 

1933 р. 

  

57  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Борзешть. 

1930 р. 

1932 р. 

  

58  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Строєшть за 1929 р. 

1930 р. 

1931 р. 

  

59  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Дрегушень. 

1930 р. 

1931 р. 

  

60  Справа про затвердження 

фінансового звіту префектури 

Сторожинецького повіту. 

1930 р. 

1931 р. 

  

61  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Крисшешть за 1929 р. 

1930 р.   

62  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Банила на Черемоші 

за 1929 р. 

1930 р. 

1931 р. 

  

63  Справа про затвердження 

фінансового звіту села 

Костешти. 

1930 р. 

1931 р. 

  

64  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Суховерка. 

1930 р. 

1932 р. 

  

65  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Жадова. 

1930 р. 

1931 р. 

  

66  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Комарешть. 

1930 р. 

1932 р. 

  

67  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Мастечень. 

1930 р. 

1931 р. 

  

68  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Вашкауць на 

Черемоші за 1929 р. 

1930 р. 

1931 р. 
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69  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Пелтініш. 

1930 р. 

1931 р. 

  

70  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Ібанешть. 

1930 р. 

1933 р. 

  

71  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Карапчіу на Сиреті. 

1930 р. 

1931 р. 

  

72  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Панка. 

1930 р. 

1931 р. 

  

73  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Петричень. 

1930 р. 

1931 р. 

  

74  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Рушій-Манастирей. 

1930 р. 

1931 р. 

  

75  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Давидень за 1929 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

                      1930 рік        

76  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ та 

Міністерства фінансів про 

порядок нарахування 

зарплати службовцям, 

складання бюджетів та 

фінансових звітів. 

1930 р. 

1931 р. 

  

77  Директивні вказівки 

Міністерства внутрішніх 

справ та Міністерства 

фінансів про порядок 

нарахування зарплати 

службовцям 

адміністративних органів та 

відрядних членам тимчасових 

комісій префектур та 

примарій. 

1930 р.   

78  Документи (циркуляри, 

рапорти, листування) про 

1930 р.   
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складання бюджетів 

префектур та примарій на 

1931 р. 

79  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ та 2-го 

Міністерського Директорату 

про складання бюджетів 

адміністративних органів. 

1930 р.   

80  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ, 

Міністерства фінансів та 

листування про нарахування 

зарплати службовцям 

адміністративних органів. 

1930 р.   

81  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ та 

Міністерства фінансів про 

порядок проведення 

аукціонів. 

1930 р.   

82  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ за               

1930-1934 рр. 

1930 р. 

1934 р. 

  

83  Циркулярні накази 

Міністерства внутрішніх 

справ за   1930 р. 

1930 р.   

84  Циркуляр Міністерства 

внутрішніх справ, протести 

та листування про результати 

виборів в комунальні ради. 

1930 р.   

85  Листування з префектурами 

повітів про протести, які 

надійшли проти результатів 

комунальних виборів. 

1930 р.   

86  Звіт про діяльність 

адміністративного суду. 

1930 р.   

87  Правила організації роботи 

відділів адміністративного 

суду. 

1930 р. 

1931 р. 

  

88  Справа про затвердження 

правил організації повітових 

адміністративних установ. 

1930 р.   
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89  Листування з примарією                

м. Сторожинець про 

організацію діяльності 

відділів примарії. 

1930 р.   

90  Доповідні записки голови 

адміністративного суду 

Міністерству внутрішніх 

справ про недоліки в 

діяльності примарії                    

м. Чернівці. 

1930 р.   

91  Рапорти голів делегацій 

повітових комісій при 

префектурах Чернівецького, 

Дорохойського та 

Радауцького повітів про 

штатне розміщення примарій 

комун. 

1930 р.   

92  Рапорт префекта повіту 

Фалтичень про склад 

повітової ради при 

префектурі. 

1930 р.   

93  Списки службовців примарій 

комун Сучавського повіту, 

касирів комун Дорохойського 

повіту та примарії комуни 

Вашківці. 

1930 р. 

1931 р. 

  

94  Перелік комун та сіл 

Сторожинецького та 

Радауцького повітів з 

зазначенням відстані між 

ними. 

1930 р.   

95  Перелік комун по волостям 

Чернівецького повіту. 

1930 р.   

96  Перелік комун та сіл 

Дорохойського, 

Кимпулунгського та 

Сторожинецького повітів. 

1930 р.   

97  Рішення адміністративного 

суду за 1930 р. 

1930 р.   

98  Рішення адміністративного 

суду за 1930-1931 рр. 

1930 р. 

1931 р. 
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99  Справа про обрання 

представника 2-го 

Міністерського Директорату 

в адміністративний суд. 

1930 р.   

100  Телеграми міністра 

внутрішніх справ про 

призначення Анджелеску 

Костянтина субсекретарем 

палати депутатів, а 

Штефанеску Дмитра, 

Худеску Ілія та Киселиця 

Ореста службовцями 

адміністративного суду в           

м. Чернівці та рапорт про 

прийняття ними присяги. 

1930 р.   

101  Повідомлення Чернівецького 

змішаного суду про 

звільнення службовця суду 

Тимку Георгія. 

1930 р.   

102  Заява службовців Тимку 

Георгія про переведення його 

в поштовий відділ та Попеску 

Корнелія про надання йому 

відпустки.  

1930 р.   

103  Списки службовців з 

зазначенням їхньої освіти, 

службового стажу, заробітної 

плати та тих хто підписався 

на військову позику. 

1930 р. 

1931 р. 

  

104  Списки службовців 

адміністративного суду з 

зазначення отриманих 

відпусток в    1930-1940 рр. 

1930 р.   

105  Запрошення префекта 

Чернівецького повіту, та 

голови товариства державних 

службовців про взяття участі 

в святкуваннях та проведених 

ними лекціях. 

1930 р.   

106  Відомості на виплату 

зарплати службовцям 

1930 р.   
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адміністративного суду за 

1930 р. 

107  Підзвітні документи на 

виплату зарплати 

службовцям суду. 

1930 р.   

108  Відомості на виплату 

зарплати службовцям 

адміністративного суду, та 

акти про стягнення з зарплати 

коштів за прогули. 

1930 р.   

109  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцям суду. 

1930 р.   

110  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

канцелярські та 

адміністративні потреби. 

1930 р.   

111  Виписка з рішення засідання 

постійно діючої делегації при 

префектурі Кимпулунгського 

повіту про надання 

приміщення трибуналу. 

1930 р.   

112  Листування з префектурою 

Кимпулунгського повіту та 

примарією м. Чернівці про 

виділення коштів на 

утримання судових інстанцій 

та дитячої лікарні. 

1930 р.   

113  Справа про проведення 

інвентаризації та оцінки 

майна адміністративного 

суду. 

1930 р. 

1939 р. 

  

114  Особова справа службовця 

Сайферта Альфонса. 

1930 р. 

1939 р. 

  

115  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Скея проти 

перетворення комуни в 

передмістя м. Сучава. 

1930 р. 

1931 р. 

  

116  Справа про розгляд заяви 

адміністративного 

інспекторату в м. Чернівці 

1930 р. 

1931 р. 
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щодо анулювання положення 

про заснування відділу 

юридичної консультації при 

префектурі Байського повіту. 

117  Рішення засідання делегації 

повітової комісії при 

префектурі Дорохойського 

повіту про розгляд протесту 

мешканців Мурарю Георгія 

та Бербере І. проти порядку 

створення нової комунальної 

ради при примарії                       

м. Деребань. 

1930 р.   

118  Протоколи про створення 

повітових рад при 

префектурах 

Сторожинецького та 

Сучавського повітів. 

1930 р.   

119  Протокол засідання повітової 

ради при префектурі повіту 

Бая про створення нової 

повітової ради. 

1930 р.   

120  Протокол про створення 

комунальної ради та делегації 

повітової ради при 

префектурі Сучавського 

повіту. 

1930 р.   

121  Справа про розгляд запиту            

2-го міністерського 

директорату щодо створення 

комунальної ради при 

примарії комуни Дарабань. 

1930 р.   

122  Справа про розгляд запиту          

2-го міністерського 

директорату щодо виконання 

своїх обов’язків заново 

створеної комунальної ради. 

1930 р.   

123  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Бояни 

Хаука Василя на рішення 

Чернівецької повітової ради 

1930 р.   
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щодо створення комунальної 

ради примарії комуни Бояни 

в новому складі. 

124  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Путила 

Прискорник Еудженю та 

Торак Григорія проти 

створення комунальної ради 

в новому складі. 

1930 р.   

125  Справа про розгляд апеляції 

комунальних радників 

примарії м. Радауць 

Понадюка Георгія, Мехеля 

Хама, Труфіна Георгія проти 

складу заново обраної 

комунальної ради міста. 

1930 р. 

1931 р. 

  

126  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Сучава Богдана 

Гаврила, Міки Костянтина та 

Лахмана Георгія проти 

результатів виборів в 

повітову раду. 

1930 р.   

127  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Тома 

Іоргу на результати виборів в 

повітову раду префектури 

Кимпулунгського повіту. 

1930 р.   

128  Справа про розгляд протесту 

виборців м. Радауць Халуса 

Олександра, Мойсюка 

Василя, Ларіонеску Іона 

проти результатів виборів в 

повітову раду при 

префектурі. 

1930 р.   

129  Справа про розгляд протесту 

кандидатів в Чернівецьку 

повітову раду Кракалія 

Костянтина, Скраба Ореста 

та Марку Василя проти 

результатів виборів. 

1930 р.   

130  Справа про розгляд апеляції 1930 р.   
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мешканців комуни 

Тимішешть на результати 

виборів проведених в 

комунальну раду. 

131  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Капу-

Кодрулуй Катарджіу Василя, 

Георгія та Арделяну Миколи 

на результати виборів 

проведених в комунальну 

раду. 

1930 р.   

132  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Фратауць 

на Сиреті на результати 

виборів проведених в 

комунальну раду. 

1930 р.   

133  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Нягра-

Шарулуй на результати 

виборів проведених в 

комунальну раду. 

1930 р.   

134  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Уда-

Тетерушь на результати 

виборів проведених в 

комунальну раду. 

1930 р. 

1931 р. 

  

135  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Радауць 

Гільсенрад Симеона та 

Александру Гелени на 

результати виборів 

проведених в комунальну 

раду. 

1930 р.   

136  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Плавалар 

на результати виборів 

проведених в комунальну 

раду. 

1930 р.   
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137  Справа про розгляд протесту 

адвоката комуни Садгора 

Смеречинського Костянтина  

на результати виборів 

проведених в комунальну 

раду. 

1930 р.   

138  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Замостя  

Гакмана Миколи, Онуфрія 

Дмитра та Труфина Танасія 

на результати виборів 

проведених в комунальну 

раду. 

1930 р.   

139  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни 

Беркищешть Лукач Георгія 

на результати виборів 

проведених в комунальну 

раду. 

1930 р.   

140  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Путна. 

1930 р.   

141  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Кимпулунг на 

результати виборів 

проведених в комунальну 

раду. 

1930 р.   

142  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни 

Кирлибаба Еленбогена 

Натана та Андріча Василя на 

результати виборів 

проведених в комунальну 

раду. 

1930 р.   

143  Справа про розгляд апеляції 

мешканців комуни Костина  

на результати виборів 

проведених в комунальну 

раду. 

1930 р.   

144  Справа про розгляд апеляції 

мешканця комуни Долгешть 

1930 р.   
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Танаси Д. на результати 

виборів проведених в 

комунальну раду. 

145  Справа про розгляд протесту 

префектури Дорохойського 

повіту на результати виборів 

проведених в комунальну 

раду. 

1930 р.   

146  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Пашкань 

Валя Михайла на результати 

виборів проведених в 

комунальну раду. 

1930 р. 

1931 р. 

  

147  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Радашень 

Григореску Костянтина на 

результати виборів 

проведених в комунальну 

раду. 

1930 р.   

148  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Панка на 

результати виборів 

проведених в комунальну 

раду. 

1930 р.   

149  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Доротея 

Джиманарь Іона, Павел Ілія 

та Русу Василя  на результати 

виборів проведених в 

комунальну раду. 

1930 р.   

150  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Барбешть 

Гріндей Тодера на результати 

виборів проведених в 

комунальну раду. 

1930 р.   

151  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Долгешть 

Кречун Георгія на результати 

виборів проведених в 

комунальну раду. 

1930 р.   
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152  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Савень 

Мошинського Миколи на 

результати виборів 

проведених в комунальну 

раду. 

1930 р.   

153  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Парауць 

на результати виборів 

проведених в комунальну 

раду. 

1930 р.   

154  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Ватра-

Молдовіцей Попеску Тодера 

на результати виборів 

проведених в комунальну 

раду. 

1930 р.   

155  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни 

Іорданешть Божескул 

Георгія, Опаша Василя та 

Костинян Аурела на 

результати виборів 

проведених в комунальну 

раду. 

1930 р.   

156  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Валя-Сяка 

Михайлюк Михая та 

Флоршитяну Костянтина на 

результати виборів 

проведених в комунальну 

раду. 

1930 р.   

157  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Мега 

проти результатів виборів в 

комунальну раду примарії. 

1930 р.   

158  Справа про розгляд протесту 

новообраних членів 

комунальної ради примарії 

комуни Прелінча Падурару 

1930 р.   
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Ілія, Слабу Г., Ротару Н. на 

рішення Дорохойського 

повітового комітету який 

відхилив результати виборів 

членів комунальної ради. 

159  Справа про розгляд протесту 

виборців с. Ворничень Петер 

Альберта, Козачук Миколи, 

Анті Варде на рішення 

тимчасової комісії при 

префектурі Сучавського 

повіту щодо анулювання 

результатів виборів в 

сільську раду. 

1930 р.   

160  Справа про розгляд протесту 

виборців с. Люзи-Хумарулуй 

Гарбан Костянтина, Хубер 

Пинтилея та Дранка 

Сильвестра проти результатів 

виборів в сільську раду. 

1930 р.   

161  Справа про розгляд протесту 

мешканця с. Лукавіцул-де-

Сус Мельничука Дмитра 

проти результатів виборів в 

сільську раду. 

1930 р. 

1931 р. 

  

162  Справа про розгляд протесту 

вибраної комунальної ради 

примарії комуни Бівол на 

рішення тимчасової комісії  

м. Дорохой щодо проведення 

перевиборів комунальної 

ради. 

1930 р.   

163  Протест кандидатів в 

комунальну раду примарії        

м. Чернівці на рішення 

адміністративного суду про 

анулювання результатів 

виборів в комунальну раду. 

1930 р.   

164  Справа про розгляд протесту 

виборців комуни Селетин на 

рішення тимчасової комісії 

1930 р.   
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при префектурі Радауцького 

повіту щодо анулювання 

списку кандидатів на виборах 

в комунальну раду. 

165  Справа про розгляд протесту 

виборців комуни Корлата 

Помохач Георгія, Григореску 

Миколи та Тома Еміліана на 

рішення Сучавської повітової 

ради щодо анулювання 

списку кандидатів в 

комунальну раду. 

1930 р.   

166  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Савешти 

Мафітей Іоана та Костантин 

Гаврила проти результатів 

виборів примаря та його 

помічників в зв’язку з 

неправильним проведенням 

виборів. 

1930 р.   

167  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Міліе на 

результати виборів примаря 

та його помічника в комуні. 

1930 р.   

168  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців села Миток на 

результати виборів примаря 

та його помічника. 

1930 р.   

169  Справа про розгляд протесту 

виборців с. Пирие Скутаряну 

Т., Тейману П. на рішення 

тимчасової делегації 

префектури повіту Бая щодо 

призначення Скутаряну Іона 

примарем села. 

1930 р.   

170  Справа про розгляд протесту 

виборців комуни Качика 

Вуку Доміана та Андроник 

Ілія на рішення тимчасової 

комісії префектури 

1930 р.   
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Сучавського повіту щодо 

призначення Чорней Йосипа 

примарем комуни. 

171  Справа про розгляд протесту 

примаря с. Дерска Тешняну 

Костянтина на рішення 

тимчасової комісії при 

префектурі Дорохойського 

повіту щодо відмови в 

затвердженні його примарем 

села. 

1930 р.   

172  Справа про розгляд протесту 

мешканця с. Дерска Фуса 

Іона на рішення тимчасової 

комісії при префектурі 

Дорохойського повіту щодо 

усунення його від посади 

помічника примаря. 

1930 р.   

173  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії комуни Дорнешть 

Гергелі Пала на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо виключення його зі 

складу членів комунальної 

ради. 

1930 р. 

1931 р. 

  

174  Справа про розгляд апеляції 

мешканця комуни Валя-

Боулуй Санда Єфроіна на 

рішення тимчасової комісії 

примарії м. Кимпулунг щодо 

виключення його зі складу 

комунальної ради примарії. 

1930 р.   

175  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії с. Дерска Герасима 

Василя, Джиряда Думитру та 

Абабей Василя на рішення 

тимчасової комісії при 

префектурі Дорохойського 

повіту щодо усунення їх з 

1930 р.   
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сільської ради. 

176  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Фрасин 

Космацького Василя та Віба 

Юліуса на рішення 

тимчасової комісії 

Кимпулунгського повіту в 

відмові від усуненні 

Дрепчука Василя від посади 

голови тимчасової комісії. 

1930 р.   

177  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Берегомет 

Дрона Сильвестра на рішення 

тимчасової комісії примарії 

м. Чернівці щодо 

призначення примарем 

комуни Купченко Онуфрія. 

1930 р.   

178  Справа про розгляд протесту  

комунальних радників 

примарії комуни Финтина-

Алба Іванова Дмитра, Парлов 

Фадея та Петрова Прохора на 

рішення постійної комісії 

префектури Радауцького 

повіту щодо відновлення на 

посаді комунального радника 

Порфіров-Іванова Назара. 

1930 р.   

179  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Войтинець 

Крачуна Парфтемія на 

рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

звільнення його з посади. 

1930 р. 

1934 р. 

  

180  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Магала 

Келебеа Михая на рішення 

делегації Чернівецької 

повітової прокуратури щодо 

анулювання рішення 

сільської ради про усунення з 

посади комунального 

1930 р.   
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радника Койцана Флоря. 

181  Справа про затвердження 

рішень засідань тимчасової 

комісії при Радауцькій 

префектурі зафіксованих у 

протоколах. 

1930 р.   

182  Справа про затвердження 

рішень засідання 

Дорохойської повітової ради. 

1930 р.   

183  Справа про затвердження 

рішень засідання 

Сторожинецької повітової 

ради. 

1930 р. 

1931 р. 

  

184  Справа про затвердження 

рішень засідання 

Кимпулунгської повітової 

ради. 

1930 р. 

1931 р. 

  

185  Протокол організаційного 

засідання новообраного 

повітового комітету при 

префектурі Чернівецького 

повіту. 

1930 р.   

186  Протоколи засідань делегації 

повітової ради при 

префектурі Радауцького 

повіту за  1930 р. 

1930 р.   

187  Протоколи засідань делегації 

повітової ради при 

префектурі Сторожинецького 

повіту за  1930 р. 

1930 р.   

188  Протокол засідань делегації 

повітової ради при 

префектурі Сторожинецького 

повіту. 

1930 р.   

189  Протоколи засідань делегації 

повітової ради при 

префектурі Сучавського 

повіту за  1930 р. Копії. 

1930 р.   

190  Протоколи засідань 1930 р.   
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комунальної ради примарії   

м. Чернівці. 

1933 р. 

191  Протокол засідання 

тимчасової комісії 

префектури Радауцького 

повіту. 

1930 р.   

192  Протокол засідання 

тимчасової комісії 

префектури Радауцького 

повіту надісланий на 

затвердження. 

1930 р.   

193  Протоколи засідань 

тимчасової комісії 

префектури 

Сторожинецького повіту 

надісланий на затвердження. 

1930 р.   

194  Протоколи засідання 

делегації повітової ради при 

префектурі Сторожинецького 

повіту надіслані на 

затвердження. 

1930 р.   

195  Протокол засідання 

тимчасової комісії примарії 

м. Радауць від 1 квітня                  

1930 р. 

1930 р.   

196  Протокол засідання 

тимчасової комісії примарії 

м. Радауць від 8 квітня          

1930 р. 

1930 р.   

197  Протоколи засідань 

тимчасової комісії при 

примарії м. Чернівці за             

1930 р. 

1930 р.   

198  Протоколи засідань 

тимчасової комісії при 

префектурі Радауцького 

повіту. Копії. 

1930 р.   

199  Протоколи засідання 

делегації повітової ради та 

тимчасової комісії при 

префектурі Дорохойського 

1930 р.   
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повіту за  1930 р. Копії. 

200  Протоколи засідання 

делегації повітової ради при 

префектурі Чернівецького 

повіту надіслані до відома. 

Копії. 

1930 р. 

1931 р. 

  

201  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Вижниця щодо її 

компетенції у складанні 

штатного розкладу. 

1930 р.   

202  Справа про розгляд заяви 

комунальних радників 

примарії комуни Іпотешть 

Сенчука Стефана та Краша 

Миколи щодо призначення 

комісії для перевірки 

фінансових звітів примарії за 

1920-1921 рр. 

1930 р. 

1931 р. 

  

203  Справа про розгляд запиту 

префектури Чернівецького 

повіту щодо утримання 

жандармських постів 

примаріями комун. 

1930 р.   

204  Справа про затвердження 

проекту бюджету префектури 

повіту Бая на 1930 р. 

1930 р.   

205  Справа про затвердження 

бюджету префектури 

Радауцького повіту на 1930 р. 

1930 р.   

206  Справа про затвердження 

бюджету префектури 

Сторожинецького повіту. 

1930 р.   

207  Справа про затвердження 

бюджету примарії                      

м. Чернівці. 

1931 р.   

208  Справа про затвердження 

змін до бюджету префектури 

Чернівецького повіту на  

1930 р. 

1931 р.   

209  Справа про розгляд заяви 

префектури Кимпулунгського 

1931 р.   
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повіту щодо затвердження 

змін до бюджету повіту на 

1930 р. 

210  Бюджет префектури 

Чернівецького повіту на   

1930 р. надісланий для 

затвердження. 

1931 р.   

211  Проект бюджету префектури 

Сторожинецького повіту на 

1930 р. надісланий до відома. 

1930 р.   

212  Справа про розгляд протесту 

примарії села Іванкауць на 

рішення Дорохойської 

повітової ради щодо 

затвердження бюджету на 

1930 р. 

1931 р. 

1933 р. 

  

213  Справа про розгляд заяви 

претури Шипеницької 

волості щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

про затвердження бюджету 

на 1930 р. 

1933 р.   

214  Справа про розгляд протесту 

претури волості Молдова на 

рішення примарії комуни 

Молдова щодо затвердження 

бюджету на 1930 р. 

1930 р.   

215  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Глиниця 

Вирстюка Штефана  на 

рішення тимчасової комісії 

щодо затвердження бюджету 

на 1930 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

216  Справа про розгляд протесту 

пенсіонера комуни Дарабань 

Куку Георгія на рішення 

адміністративного 

інспекторату щодо 

затвердження бюджету на 

1930-1931 рр. 

1931 р. 

1932 р. 

  

217  Справа про розгляд протесту 1931 р.   
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адвоката Кан Максиміліана 

на рішення Сторожинецької 

повітової ради щодо 

затвердження бюджету 

примарії комуни Чорногузи 

на 1930 р. 

218  Справа про розгляд заяви 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо затвердження   

додаткових кредитів. 

1930 р.   

219  Справа про розгляд протесту 

службовця префектури 

Дорохойського повіту 

Тодереску Іоана на рішення 

префектури щодо 

затвердження бюджету на 

1930-1931 рр. 

1930 р.   

220  Справа про розслідування 

протесту примарії комуни 

Стаучень на рішення 

делегації повітової ради щодо 

затвердження бюджету на   

1930 р. 

1930 р.   

221  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Слетноара 

на рішення делегації 

повітової ради щодо 

затвердження бюджету на 

1930 р. 

1930 р.   

222  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Путна за 1930 р. 

1931 р. 

1932 р. 

  

223  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Тереблече за 1930 р. 

1931 р. 

1932 р. 

  

224  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Мушениця за 1930 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

225  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

1932 р.   
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комуни Клімауць за 1930 р. 

226  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Пустоя за 1930 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

227  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Вирфул-Кимпулуй за 

1930 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

228  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Вирфул-Кимпулуй за 

1930 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

229  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Баінець за 1930 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

230  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

села Гривиця за 1930 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

231  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Финтина-Алба за     

1930 р. 

1932 р.   

232  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Козмень за 1930 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

233  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Михалча за 1930 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

234  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Сату-Маре за 1930 р. 

1931 р. 

1932 р. 

  

235  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Орашень за 1930 р. 

1931 р.   

236  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Таутень за 1930 р. 

1931 р. 

1932 р. 

  

237  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Іцкань-Гара за 1930 р.  

1931 р.   
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238  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

села Дерека за 1930 р. 

1931 р.   

239  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Карапчіу на Сиреті за 

1930 р. 

1931 р.   

240  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Пресокурень за           

1930 р. 

1931 р.   

241  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Гура-Путилей за   

1930 р. 

1931 р.   

242  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Пашкань за 1930 р. 

1931 р. 

1932 р. 

  

243  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Окна за 1930 р. 

1931 р.   

244  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

села Руш-Стретень за 1930 р. 

1931 р.   

245  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Стража за 1930 р. 

1931 р. 

1932 р. 

  

246  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Дорнешть за 1930 р. 

1931 р. 

1933 р. 

  

247  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Сату-Маре-Ноу за   

1930 р. 

1931 р. 

1932 р. 

  

248  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Городнікул-де-Сус за 

1930 р. 

1931 р. 

1932 р. 

  

249  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Калафіндешть за     

1931 р. 

1932 р. 
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1930 р. 

250  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Красноїльськ за             

1930 р. 

1931 р.   

251  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Вашківці за 1930 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

252  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії   

м. Гура-Гуморулуй за 1930 р. 

1933 р.   

253  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Банилів на Сиреті за 

1930 р. 

1931 р.   

254  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Криснішоара-Ноце за 

1930 р. 

1931 р.   

255  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Вирфул-Кимпулуй за 

1930 р. 

1930 р. 

1933 р. 

  

256  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Южинець за 1930 р. 

1930 р. 

1932 р. 

  

257  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Красноїльськ за              

1930 р. 

1931 р.   

258  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Бахринешть за         

1930 р. 

1930 р.   

259  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Заставна за 1930 р. 

1930 р. 

1933 р. 

  

260  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії                  

с. Берешть за 1930 р. 

1932 р. 

1933 р. 
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261  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії            

с. Слобозія за 1930 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

262  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії            

с. Слобозія за 1930 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

263  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Городиштя за 1930 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

264  Документи (рішення, 

протоколи, листування) про 

затвердження фінансових 

звітів примарій. 

1930 р.   

265  Рішення про проведення 

перевірки фінансових звітів 

примарій делегаціями 

повітових рад при 

префектурах. 

1930 р. 

1933 р. 

  

266  Рішення суду про перевірку 

та затвердження фінансових 

звітів примарій комун за  

1930 р. 

1933 р.   

267  Рапорт службовця 

адміністративного суду про 

результати перевірки 

фінансового звіту префектури 

повіту Бая за 1930 р. 

1930 р.   

268  Фінансові звіти примарій 

комун Сучавського повіту за 

січень 1930 р. 

1929 р. 

1930 р. 

  

269  Фінансові звіти благодійного 

фонду „Мюллер” за         

1930-1931 рр. 

1932 р.   

270  Справа про затвердження 

видаткових ордерів 

префектури 

Сторожинецького повіту. 

1930 р. 

1931 р. 

  

271  Справа про розгляд протесту 

колишніх примарів сіл Ватра 

та Лупень Атітіней Георгія, 

Мошнегуцу Іоана та Горяну 

1935 р. 

1944 р. 
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Кіріка на рішення 

Дорохойської префектури 

щодо затвердження 

фінансових звітів 

вищезазначених сіл за 1930 р. 

272  Справа про розгляд протесту 

службовців примарії комуни 

Барбешть Данилюка Михая 

та Цона Іпполіта на рішення 

тимчасової комісії 

Сторожинецької префектури 

щодо затвердження 

фінансового звіту примарії на 

1930 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

273  Справа про розгляд протесту 

колишнього примаря комуни 

Вижничоара Семана Танасія 

на рішення тимчасової 

повітової комісії префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо затвердження 

фінансового звіту примарії за 

1930 р. 

1932 р. 

1934 р. 

  

274  Журнал реєстрації 

затвердження фінансових 

звітів примарій комун. 

1930 р. 

1931 р. 

  

275  Справа про розгляд протесту 

корпорації ремісників в м. 

Чернівці на результати 

перевірки касових операцій 

головою тимчасової комісії 

примарії м. Чернівці. 

1930 р.   

276  Справа про затвердження 

інвентарного опису 

нерухомого майна комуни 

Ленцешть-де-Сус. 

1930 р. 

1931 р. 

  

277  Справа про затвердження 

інвентарного опису 

нерухомого майна комуни 

Добронауць. 

1930 р. 

1931 р. 

  

278  Справа про затвердження 1930 р.   
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інвентарного опису 

нерухомого майна комуни 

Кадобешть. 

279  Справа про затвердження 

інвентарного опису 

нерухомого майна комуни 

Онут. 

1930 р. 

1931 р. 

  

280  Справа про затвердження 

інвентарного опису 

нерухомого майна комуни 

Заставна. 

1930 р. 

1939 р. 

  

281  Справа про затвердження 

інвентарного опису 

нерухомого майна комуни 

Іспас. 

1930 р. 

1931 р. 

  

282  Справа про складання та 

перевірку інвентарних описів 

майна примарії комуни 

Шубранець. 

1930 р. 

1931 р. 

  

283  Справа про перевірку та 

затвердження інвентарного 

опису майна комуни Боурень. 

1930 р. 

1931 р. 

  

284  Справа про перевірку та 

затвердження інвентарного 

опису майна комуни Чинкеу. 

1930 р. 

1931 р. 

  

285  Справа про перевірку та 

затвердження інвентарного 

опису майна комуни 

Калінешть. 

1930 р. 

1931 р. 

  

286  Справа про перевірку 

інвентарного опису майна 

примарії села Дубауць. 

1930 р. 

1931 р. 

  

287  Справа про перевірку 

інвентарного опису майна 

примарії комуни Окна. 

1930 р. 

1931 р. 

  

288  Справа про перевірку 

інвентарного опису майна 

примарії села Волока на 

Черемоші. 

1930 р. 

1931 р. 

  

289  Справа про перевірку 

інвентарних описів майна 

1930 р. 

1931 р. 
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примарії села Берегомет на 

Сиреті. 

290  Справа про перевірку 

інвентарних описів майна 

примарії м. Радауць. 

1930 р.   

291  Справа про перевірку 

інвентарних описів майна 

примарії комуни Станешть-

де-Жос. 

1930 р. 

1931 р. 

  

292  Справа про перевірку 

інвентарних описів майна 

примарії комуни Міліє. 

1930 р.   

293  Справа про перевірку 

інвентарних описів майна 

примарії комуни Баніла на 

Черемоші. 

1930 р.   

294  Справа про перевірку 

інвентарних описів майна 

примарії комуни Дорофея. 

1930 р. 

1931 р. 

  

295  Справа про перевірку 

інвентарних описів майна 

примарії комуни Татрауць-

де-Жос. 

1930 р. 

1931 р. 

  

296  Справа про перевірку 

інвентарних описів майна 

примарії села Вижничоара. 

1930 р.   

297  Справа про перевірку 

інвентарних описів майна 

примарії комуни Букшоая. 

1930 р. 

1931 р. 

  

298  Справа про перевірку 

інвентарних описів майна 

примарії комуни Броскауць-

Ной. 

1930 р. 

1931 р. 

  

299  Рішення про затвердження 

інвентарного опису 

нерухомого майна комуни 

Котул-Остріцей. 

1930 р. 

1931 р. 

  

300  Інвентарний опис майна 

примарії комуни Карапчіу 

надісланий для затвердження. 

1930 р. 

1931 р. 
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301  Інвентарний опис рухомого 

та нерухомого майна 

префектури Чернівецького 

повіту. 

1930 р. 

1932 р. 

  

302  Інвентарний опис майна 

примарії м. Вашкауць на 

Сиреті. 

1930 р. 

1931 р. 

  

303  Інвентарний опис нерухомого 

майна примарії комуни 

Росточе. 

1930 р. 

1931 р. 

  

304  Інвентарний опис нерухомого 

майна примарії комуни 

Красноїльськ. 

1930 р. 

1931 р. 

  

305  Інвентарний опис нерухомого 

майна примарії комуни 

Баніла на Сиреті. 

1930 р. 

1931 р. 

  

306  Інвентарний опис нерухомого 

майна примарії комуни 

Краснішоара-Веке. 

1930 р. 

1931 р. 

  

307  Інвентарний опис нерухомого 

майна примарії комуни 

Ропча. 

1930 р. 

1931 р. 

  

308  Інвентарний опис нерухомого 

майна примарії комуни 

Присокурень. 

1930 р. 

1931 р. 

  

309  Інвентарний опис нерухомого 

майна примарії комуни 

Пирнул-Негру. 

1930 р.   

310  Інвентарний опис нерухомого 

майна примарії комуни 

Бобешть. 

1930 р. 

1931 р. 

  

311  Інвентарний опис нерухомого 

майна примарії комуни 

Букшоя. 

1930 р. 

1931 р. 

  

312  Інвентарний опис нерухомого 

майна примарії м. Чернівці. 

1930 р. 

1932 р. 

  

313  Інвентарний опис нерухомого 

майна примарії комуни 

Цурень. 

1930 р. 

1931 р. 

  

314  Інвентарний опис нерухомого 

майна примарії комуни 

1930 р. 

1931 р. 
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Іорданешть. 

315  Інвентарний опис нерухомого 

майна примарії комуни 

Якобень. 

1930 р.   

316  Інвентарний опис нерухомого 

майна примарії комуни 

Карапчіу на Сиреті. 

1930 р.   

317  Інвентарний опис нерухомого 

майна примарії комуни 

Барбешть. 

1930 р. 

1931 р. 

  

318  Інвентарний опис нерухомого 

майна примарії комуни 

Пріворокія. 

1930 р. 

1931 р. 

  

319  Інвентарний опис нерухомого 

майна примарії комуни 

Жучка-Ноуа. 

1930 р. 

1931 р. 

  

320  Інвентарний опис нерухомого 

майна примарії комуни 

Костешть. 

1930 р. 

1931 р. 

  

321  Інвентарний опис нерухомого 

майна примарії комуни 

Сучавень. 

1930 р. 

1931 р. 

  

322  Інвентарний опис нерухомого 

майна примарії м. Адинката. 

1930 р. 

1931 р. 

  

323  Інвентарний опис нерухомого 

майна примарії комуни 

Іжешть. 

1931 р. 

1931 р. 

  

324  Інвентарний опис нерухомого 

майна примарії комуни 

Краснішоара. 

1930 р. 

1931 р. 

  

325  Повідомлення Міністерства 

внутрішніх справ про 

встановлення розмірів 

стягнення податків за 

користування повітовими та 

комунальними дорогами. 

1930 р.   

326  Справа про затвердження 

рішення примарії м. Чернівці 

щодо введення додаткових 

податків, що підлягають 

1930 р.   
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сплаті електростанцією. 

327  Справа про розгляд заяви 

примарії комуни Окна щодо 

затвердження правил 

стягнення комунальних 

податків. 

1930 р.   

328  Справа про розгляд заяви 

примарії комуни Кліводин 

щодо затвердження введення 

підвищених комунальних 

податків. 

1930 р.   

329  Справа про розгляд заяви 

тимчасової комісії при 

примарії комуни Топорауць 

щодо затвердження введення 

додаткових комунальних 

податків. 

1930 р.   

330  Справа про розгляд заяви 

примарії комуни 

Неполокауць щодо 

затвердження введення 

додаткових комунальних 

податків. 

1930 р.   

331  Справа про розгляд заяви 

примарії комуни Кадобешть 

щодо затвердження введення 

додаткових комунальних 

податків. 

1930 р.   

332  Справа про розгляд заяви 

примарії комуни Кисиліу 

щодо затвердження введення 

додаткових комунальних 

податків. 

1930 р.   

333  Справа про розгляд заяви 

примарії комуни Бояни  щодо 

затвердження введення 

додаткових комунальних 

податків. 

1930 р.   

334  Справа про розгляд заяви 

примарії с. Раранча щодо 

затвердження введення 

1930 р. 

1931 р. 

  



                                                                          39 

додаткових комунальних 

податків. 

335  Справа про розгляд заяви 

примарії с. Берегомет на 

Пруті щодо затвердження 

введення додаткових 

комунальних податків. 

1930 р.   

336  Справа про розгляд заяви 

примарії комуни Дубауць 

щодо затвердження введення 

додаткових комунальних 

податків. 

1930 р.   

337  Справа про розгляд заяви 

примарії комуни Жучка-Веке 

щодо затвердження введення 

додаткових комунальних 

податків. 

1930 р. 

1931 р. 

  

338  Рішення та протокол 

засідання сільської ради           

с. Раранча щодо введення 

додаткових комунальних 

податків. 

1930 р.   

339  Виписки з протоколів 

засідань префектур 

Сучавського та Радауцького 

повітів щодо встановлення 

цін за користування 

транспортом. 

1930 р.   

340  Справа про розгляд заяви 

примарії комуни Михалча 

щодо видачі дозволу на 

введення додаткових 

комунальних податків. 

1930 р.   

341  Справа про розгляд протесту 

товариства „Сфатул 

негустореск” в м. Кимпулунг 

на рішення тимчасової комісії 

м. Кимпулунг щодо введення 

податків за перевезення 

вантажів комунальними 

дорогами. 

1930 р. 

1934 р. 
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342  Справа про розгляд протесту 

комерсанта Самет Адольфа 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Леснезь 

щодо підвищення податків за 

перевезення вантажів 

комунальними дорогами. 

1930 р.   

343  Справа про розгляд протесту 

комерсанта комуни Леснезь 

Лазаренку Олександра на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо збільшення 

розміру податку за 

перевезення вантажів 

комунальними дорогами. 

1930 р.   

344  Справа про розгляд протесту 

пекаря Шафлехнер Карла на 

рішення тимчасової комісії 

при примарії м. Сторожинець 

щодо введення додаткових 

податків за перевірку хлібних 

виробів. 

1930 р.   

345  Справа про розгляд протесту 

власника пивоварні Рудіх С. в 

м. Радауць на рішення 

примарії м. Радауць щодо 

відмови йому в зменшенні 

податку за орендоване 

приміщення. 

1930 р.   

346  Справа про розгляд протесту 

власників спиртового заводу 

Шауер Давида та Гросман 

Маркуса в комуні Вашківці 

на рішення Сторожинецької 

повітової ради щодо відмови 

в звільненні від сплати 

комунальних податків. 

1930 р.   

347  Протест мешканців комуни 

Вашківці Шауер Давида, 

Гросман Маркуса та Рознер 

Ісака проти накладення на 

1930 р.   
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них додаткових комунальних 

податків. 

348  Справа про анулювання 

результатів аукціону 

проведеного в м. Радауць на 

здачу в оренду права на збір 

коштів за забій худоби. 

1930 р.   

349  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Оренштейна Якоба проти 

результатів аукціону з 

продажу підрядів на 

постачання школи 

продовольчими товарами. 

1930 р. 

1931 р. 

  

350  Справа про розгляд протесту 

підрядчиків комуни 

Станешть-де-Жос Пруч 

Адольфа та Лейба на 

результати проведеного 

аукціону щодо здачі підрядів 

на будівництво мостів на 

шосейній дорозі Барбешть-

Жадова. 

1930 р. 

1931 р. 

  

351  Справа про розгляд запиту    

2-го міністерського 

директорату щодо 

можливості анулювання 

результатів аукціону 

проведеного префектурою 

повіту Бая на здачу в оренду 

підрядів на доставку гравію 

для покриття шосейної 

дороги Малинь-Драчень-

Гайнешть. 

1930 р.   

352  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

примарії комуни Кошна Юга 

Георгія, Тодашка Василя та 

Козан Михайла на рішення 

Кимпулунгської повітової 

ради щодо накладення 

1930 р. 

1932 р. 
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іпотеки на їхнє майно за 

несвоєчасне отримання 

коштів банком „Якоб Шибер 

і Ко” в м. Ватра-Дорней.  

353  Справа про розгляд протесту 

православного церковного 

фонду Буковини на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Брязк щодо 

накладання секвестру на 

дрова. 

1930 р. 

1931 р. 

  

354  Справа про розгляд заяви 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо затвердження 

плану благоустрою м. Ватра-

Дорней. 

1930 р. 

1931 р. 

  

355  Справа про розгляд заяви 

примарії комуни Заставна 

щодо затвердження правил 

користування тротуарами. 

1930 р.   

356  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Радауць 

Гозенфрац Маркуса на 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо заборони йому 

проїзду з вантажем 

комунальною дорогою. 

1930 р. 

1931 р. 

  

357  Справа про розгляд заяви 

мешканців м. Чернівці щодо 

заборони перевізникам 

зупинятись на площі „Пяца 

Дачія” в м. Чернівці. 

1930 р. 

1933 р. 

  

358  Справа про розгляд протесту 

мешканця с. Боене-Негрь 

Кондря Фімона на рішення 

сільської ради щодо 

закінчення робіт з 

будівництва санаторію в 

комуні Дорна-Кандренілор. 

1930 р.   

359  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Рубін 

1930 р.   
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Карла на рішення примарії 

щодо відмови в видачі йому 

дозволу на будівництво 

будинку з лісоматеріалів. 

360  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Іспас 

Деуеда Івана на рішення 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо зменшення його 

паркану. 

1930 р.   

361  Справа про розгляд протесту 

церковного фонду Буковини 

на рішення тимчасової комісії 

примарії м. Кимпулунг щодо 

експропріації земельної 

ділянки, що належить йому. 

1930 р.   

362  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Кошна 

Тодашка Тоадера на рішення 

комунальної ради щодо 

придбання пасовища у 

священика Іонеску Октава. 

1930 р.   

363  Справа про розгляд протесту 

примаря села Калугарень 

Танаселе Тоадера на рішення 

Дорохойської повітової ради 

щодо передачі частини 

комунальних пасовищ                 

с. Калугарень у власність            

с. Адинката. 

1930 р. 

1933 р. 

  

364  Справа про розгляд протесту 

примаря с. Міток Далібаш 

Іоана на рішення делегації 

при префектурі 

Дорохойського повіту щодо 

передачі частини пасовища   

с. Зойцану. 

1930 р. 

1931 р. 

  

365  Справа про розгляд протесту 

примаря с. Калугарень 

Танаселе Т. та мешканця 

1930 р.   
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комуни Генцешть Кодовану 

Леона на рішення делегації 

Дорохойської повітової ради 

щодо передачі церкві 

„Адинкат” в комуні 

Калугарень земельної 

ділянки. 

366  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Мирона Георгія на рішення 

примарії щодо здачі в оренду 

товариству „Польська матер 

школьна” земельної ділянки 

для будівництва школи. 

1930 р. 

1933 р. 

  

367  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Орашень 

Вартарасневич Вартана на 

рішення тимчасової комісії 

при примарії щодо здачі в 

оренду Якобану Іону 

земельної ділянки для 

полювання. 

1930 р.   

368  Справа про розгляд протесту 

інваліда комуни Фрумосул 

Негура Тодосія на рішення 

тимчасової комісії комуни 

щодо здачі в оренду з 

аукціону права на відкриття 

корчми. 

1930 р. 

1931 р. 

  

369  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці 

Берковича Менделя та 

Юстера Фердинанда на 

рішення тимчасової комісії 

при примарії міста щодо 

продовження терміну 

договору на здачу в оренду 

приміщення товариству „Беєр 

Г. і Ко”. 

1930 р.   

370  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Кимпулунг 

1930 р.   
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Нісой Георгія на рішення 

тимчасової комісії 

Кимпулунгського повіту 

щодо затвердження договору 

між примарією та Архімеску 

Петре на встановлення 

електромережі на хуторі 

Сигла. 

371  Справа про розгляд заяви 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо затвердження 

договору придбання 

кіноустановки примарією 

комуни Ватра-Дорней. 

1930 р.   

372  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Чернівці Раух 

Бабети проти видачі дозволу 

лікарю Ферлієвич Отокару на 

відкриття лікарні в м. Сучава.  

1930 р.   

373  Справа про розгляд протесту 

власника фабрики з 

виготовлення мінеральної 

води Вайсбрата Менделя на 

рішення тимчасової комісії 

при примарії м. Чернівці 

щодо видачі фабриці 

„Фруктоза” дозволу на 

функціонування. 

1930 р. 

1931 р. 

  

374  Справа про розгляд протесту 

кондитерів Михаліки 

Штефана, Дякон Дмитра та 

Стрильчука Михая в                  

м. Чернівці проти видачі 

дозволу на відкриття 

кондитерських магазинів 

особам які не мають 

відповідної освіти. 

1930 р.   

375  Справа про розгляд протесту 

членів комітету товариства 

„Амічій Чернауцилор” 

Тарновецького Корнела, 

1930 р.   
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Тутінгера Генріха та 

Діаманта Макса на рішення 

тимчасової комісії при 

примарії м. Чернівці щодо 

видачі дозволу мешканці 

Паулюк на відкриття кіоску 

на міській площі. 

376  Справа про розгляд протесту 

товариства з прикрашання           

м. Чернівці „Амічій 

Чернауцилор” на рішення 

тимчасової комісії при 

примарії щодо видачі дозволу 

приватній особі на 

встановлення гойдалок в 

міському парку.  

1930 р. 

1931 р. 

  

377  Справа про розгляд протесту 

комерсанта м. Радауць Рудіх 

Гітели на рішення 

префектури Радауцького 

повіту щодо заборони їй 

торгувати спиртними 

напоями. 

1930 р.   

378  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Радауць 

Туртуряну Атанасія на 

рішення тимчасової комісії 

префектури Чернівецького 

повіту щодо відмови їй в 

видачі дозволу на 

експлуатацію автобуса. 

1930 р.   

379  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Войтінел 

Чоботару Миколи на рішення 

тимчасової комісії при 

префектурі Радауцького 

повіту щодо анулювання 

права на перевезення товарів 

і пасажирів дорогами комун  

Виковул-де-Сус, Стража та 

Радауць-Путна. 

1930 р.   
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380  Справа про розгляд протесту 

фірми „Спіка” на рішення 

комунальної ради примарії   

м. Чернівці щодо очищення 

кишок худоби в скотобійнях. 

1930 р. 

1931 р. 

  

381  Листування з 2-м 

міністерським директоратом 

про призначення Ірімеску Г. 

нотарем комуни Іванкауць. 

1930 р.   

382  Виписки з протоколів 

засідань тимчасової комісії 

при префектурі 

Сторожинецького повіту про 

призначення Дяконюк Олени 

та Татарча Єлизавети 

акушерами в комунах Жадова 

та Іспас. 

1930 р.   

383  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Чернаука 

Радомського Корнелія проти 

рішення комунальної ради 

примарії Топорауць щодо 

призначення нотарем комуни 

Гуцуляка Штефана. 

1930 р. 

1932 р. 

  

384  Справа про розгляд протесту 

нотаря комуни Неполокауць 

Каціру Іоана на рішення 

тимчасової комісії                      

м. Чернівці щодо звільнення 

його з посади. 

1930 р.   

385  Справа про розгляд протесту 

членів ради села Волока Перч 

Еуджена, Дашкієвича Георгія 

та Дмитращука Василя на 

рішення Сторожинецької 

повітової ради, яка не 

затвердила рішення 

тимчасової комісії села щодо 

звільнення секретаря 

примарії Друкмана Баруха.  

1930 р.   

386  Справа про розгляд протесту 1930 р.   
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колишнього робітника 

технічного відділу 

префектури повіту Бая на 

рішення префектури щодо 

звільнення його з роботи. 

387  Справа про розгляд протесту 

службовця електростанції 

Пастернак Якоба на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

усунення його від роботи в 

зв’язку з хворобою. 

1930 р. 

1938 р. 

  

388  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                 

м. Чернівці Бучевського 

Костянтина на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

підвищення в рангу 

службовців примарії 

Ліхтендорфа Вольфа, 

Дракона Михая та Левеску 

Михая. 

1929 р. 

1930 р. 

  

389  Справа про розгляд протесту 

службовця префектури 

Кимпулунгського повіту 

Поланського Франциска на 

рішення голови делегації 

повітового комітету щодо 

накладення на нього 

дисциплінарного стягнення за 

неетичну поведінку. 

1930 р.   

390  Справа про розгляд заяви 

голови адміністративного 

суду Штефанеску Дмитра 

щодо притягнення до 

відповідальності голови 

Сторожинецької повітової 

ради Факоша Самуїла та 

бухгалтера Штендлера 

Йосипа за неподання 

місячних фінансових звітів.  

1930 р.   

391  Справа про розгляд заяви 1930 р.   
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голови адміністративного 

суду Штефанеску Дмитра 

щодо притягнення до 

відповідальності примаря            

м. Сторожинець Флондора 

Щербана, бухгалтера 

примарії Онучік Манола та 

касира Пала дюка Ісидора за 

неподання фінансових звітів. 

392  Справа про притягнення до 

відповідальності примаря            

м. Дорохой Веряну 

Костянтина та бухгалтера 

Лазаря Тітуса. 

1930 р.   

393  Справа про притягнення до 

відповідальності голову 

Радауцької повітової ради 

Клауса Оскара та бухгалтера 

Олінгера Карла. 

1930 р.   

394  Справа про притягнення до 

відповідальності голову 

тимчасової комісії при 

примарії м. Радауць Теляча 

Петре, бухгалтера Кістяна 

Тоадера та касира Маковей 

Віссаріона за неподання 

фінансових звітів в 

адміністративний суд.  

1930 р.   

395  Справа про притягнення до 

судової відповідальності 

примаря комуни Вама Істрате 

Георге, начальника 

бухгалтерського відділу Реус 

Георге та касира примарії 

Касу Думитру за несвоєчасне 

подання фінансового звіту. 

1930 р. 

1931 р. 

  

396  Справа про притягнення до 

відповідальності примаря          

м. Сучава Енгану В., 

бухгалтера Поповича Ісідора 

та касира Оскобенюка 

1930 р.   



                                                                          50 

Еуджена за неподання 

фінансових звітів. 

397  Справа про притягнення до 

судової відповідальності 

голову делегації 

Дорохойської повітової ради 

Франка Георгія та бухгалтера 

Чопека Дмитра за неподання 

фінансових звітів. 

1930 р.   

398  Рішення голови 

адміністративного суду 

Штефанеску Дмитра про 

притягнення до судової 

відповідальності примарів та 

бухгалтерів примарій комун 

за неподання фінансових 

звітів. 

1930 р.   

399  Справа про розгляд заяви 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо встановлення 

стажу роботи службовців 

Кламер Франца, Мета Йосипа 

та Бостулинського Андрія 

для переведення їх на пенсію. 

1930 р. 

1931 р. 

  

400  Справа про розгляд заяви 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо встановлення стажу 

роботи колишнього сторожа 

технічного відділу Пінтя 

Василя. 

1930 р.   

401  Справа про розгляд заяви 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо встановлення стажу 

роботи службовця 

префектури Тубуса Іоана для 

призначення йому пенсії. 

1930 р. 

1931 р. 

  

402  Справа про розгляд заяви 

колишнього службовця 

префектури Кимпулунгського 

1930 р. 

1938 р. 

  



                                                                          51 

повіту Вайнрауб Зігфріда 

щодо встановлення стажу 

служби для отримання пенсії. 

403  Справа про розгляд заяви 

делегації Сторожинецької 

повітової ради щодо 

встановлення стажу служби 

начальника відділу 

префектури Служанського 

Євгена. 

1930 р.   

404  Справа про розгляд запиту 

Сторожинецького повітового 

комітету щодо виходу на 

пенсію службовця Списара 

Франца. 

1930 р.   

405  Справа про розгляд протесту 

примарії м. Сучава на 

рішення комунальної ради 

щодо встановлення прав на 

отримання пенсії 

пожежником Вербинським 

Якобом. 

1930 р. 

1932 р. 

  

406  Справа про затвердження 

рішення делегації повітової 

ради при префектурі 

Кимпулунгського повіту 

щодо виплати винагороди 

Ангелу І. за збереження книг 

реєстрацій нерухомого 

майна. 

1930 р.   

407  Справа про анулювання 

рішення тимчасової комісії 

при префектурі Радауцького 

повіту щодо видачі грошової 

допомоги службовцю Дугану 

Валеріану в зв’язку з 

хворобою. 

1930 р.   

408  Справа про відміну рішення 

Сторожинецької повітової 

ради щодо виплати 

службовцю Гоян Володимиру 

1930 р. 

1931 р. 
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зарплати за понаднормову 

роботу. 

409  Справа про розгляд апеляції 

службовців префектури 

Байського повіту Мелідона 

Дана, Габріела Ніца та Ніца 

Елізи щодо виплати їм 

заборгованості по зарплаті. 

1930 р.   

410  Справа про розгляд протесту 

нотаря комуни Адинката 

Старчевського Леона на 

рішення делегації повітової 

ради при префектурі 

Сторожинецького повіту 

щодо затвердження бюджету 

на 1930 р., в якому 

передбачено зниження його 

зарплати. 

1930 р.   

411  Справа про розгляд протесту 

нотаря комуни Літень 

Марича Костянтина на 

рішення Байської повітової 

ради. 

1930 р. 

1931 р. 

  

412  Справа про розгляд протесту 

нотаря комуни Іспас Карста 

Еуджена на рішення 

тимчасової комісії при 

префектурі Сторожинецького 

повіту щодо затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Волока за 1930 р.  

1932 р.   

413  Справа про затвердження 

рішення делегації повітової 

ради при префектурі 

Сторожинецького повіту 

щодо встановлення розміру 

відрядних для утримання 

членів делегації на період її 

засідання. 

1930 р. 

1931 р. 

  

414  Виписка з рішення засідання 

Кимпулунгської повітової 

1930 р.   
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радим про встановлення 

розміру виплати відрядних 

членам повітових рад. 

415  Справа про перевірку та 

затвердження відомостей на 

виплату відрядних витрат 

членам постійно діючої 

делегації при префектурі 

Дорохойського повіту. 

1930 р.   

                      1931 рік        

416  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ за 1931 р. 

1931 р.   

417  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ за 1931 р. 

1931 р.   

418  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ за 1931 р. 

1931 р.   

419  Документи (циркуляри, 

рішення, листування) про 

перевірку фінансових звітів 

адміністративних органів. 

1931 р.   

420  Документи (циркуляри, 

рішення, листування) про 

внесення в бюджет примарії 

відрядних витрат для 

службовців ветеринарних 

відділів, витрат на утримання 

судових інстанцій та 

нарахування зарплати 

службовцям. 

1931 р.   

421  Документи (циркуляри, 

рішення, листування) про 

нарахування зарплати 

службовцям. 

1931 р. 

1938 р. 

  

422  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ та 

Міністерства фінансів про 

нарахування зарплати 

службовцям та стягнення з 

мешканців комунальних 

податків. 

1931 р. 

1938 р. 
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423  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ та 

листування з 2-м 

міністерським директоратом 

про встановлення відомостей 

на виплату зарплати 

службовцям та призначення 

стипендії студентам. 

1931 р. 

1932 р. 

  

424  Вказівки адміністративного 

суду про встановлення 

бюджетів та перевірку 

інвентарних описів примарій. 

Формулярний список 

службовців примарії волості 

Ілішешть та касирів примарій 

комун Дорохойського повіту. 

1931 р.   

425  Листування з 2-м 

міністерським директоратом 

та головою апеляційного суду 

про надання примаріями 

приміщень комісіям з 

реставрації книг реєстрації 

нерухомого майна. 

1931 р.   

426  Листування з Міністерствами 

внутрішніх справ, юстиції, 

праці та соціального 

забезпечення про 

укомплектування бібліотеки 

суду кодексами законів та 

юридичною літературою. 

1931 р. 

1940 р. 

  

427  Рішення адміністративного 

суду за 1931 р. 

1931 р.   

428  Протести мешканців комун 

на рішення примарій. 

1931 р. 

1935 р. 

  

429  Скарга службовця 

Чернівецького військової 

присутності Слузара Георгія 

на службовця 

адміністративного суду 

Настасе Дмитра за несплату 

боргу по вексельному 

1931 р.   



                                                                          55 

зобов'язанню. 

430  Повідомлення Міністерству 

внутрішніх справ про 

прийняття присяги 

службовцем Черкаським 

Емануілом. 

1931 р.   

431  Заява службовців 

адміністративного суду про 

надання їм відпусток. 

1931 р.   

432  Графік відпусток службовців 

адміністративного суду на 

1931 р. 

1931 р.   

433  Запрошення префектури 

Чернівецького повіту для 

прийняття участі службовців 

адміністративного суду в 

ювілейних святкуваннях. 

1931 р.   

434  Рішення про стягнення 

частини з зарплати друкарки  

Ємерлевич Еудженії та 

камердинерів Стрижака 

Василя та Мосланчука 

Аурела за самовільне 

покидання роботи. 

1931 р.   

435  Відомості на виплату 

зарплати службовцям 

адміністративного суду за 

1931 р. 

1931 р.   

436  Відомості на виплату 

зарплати службовцям 

адміністративного суду за 

січень-лютий 1931 р. 

1931 р.   

437  Відомості на виплату 

зарплати та відрядних 

службовцям 

адміністративного суду. 

1931 р.   

438  Рішення делегації повітової 

ради Сторожинецького 

повіту про зміну правил 

організації відділів примарії 

комуни Вашківці та 

1931 р.   
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анулювання рішення 

делегації ради примарії              

м. Сторожинець щодо 

звільнення орендаря 

земельної ділянки Руднікі 

Клемента від сплати 

заборгованості за оренду. 

439  Справа про затвердження 

правил організації діяльності 

відділів примарії м. Чернівці. 

1931 р. 

1932 р. 

  

440  Справа про затвердження 

правил обов’язків та прав 

службовців установ, що 

підпорядковуються примарії 

м. Чернівці. 

1931 р. 

1933 р. 

  

441  Справа про розгляд протесту 

примарії м. Сторожинець на 

рішення делегації 

Сторожинецької повітової 

ради щодо відмови в 

затвердженні правил 

організації діяльності відділів 

примарії. 

1931 р.   

442  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Злочовер Норберта на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо затвердження 

статуту електростанції міста. 

1931 р.   

443  Доповідна записка голови 

делегації при префектурі 

Чернівецького повіту про 

зміни в адміністративному 

поділі повіту. 

1931 р.   

444  Перелік комун та сіл 

Дорохойського повіту з 

зазначенням відстані до              

м. Дорохой. 

1931 р.   

445  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Вама на 

рішення Кимпулунгської 

1931 р.   
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повітової ради щодо 

приєднання с. Прісака до 

комуни Вама. 

446  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Вижниця на 

рішення тимчасової комісії 

примарії міста про 

приєднання до міста комуни 

Чорногуз. 

1931 р. 

1932 р. 

  

447  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Верполя на 

рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

приєднання її до примарії 

комуни Сирет. 

1931 р. 

1932 р. 

  

448  Справа про розгляд протесту 

мешканців хутора Булай-

Босанча Зубера Іоана, 

Вашкієвича Рудольфа та 

Едона Іоана на рішення 

Сучавської повітової ради 

щодо приєднання хутора до 

м. Сучава. 

1931 р.   

449  Справа про розгляд заяви          

2-го міністерського 

директорату щодо 

анулювання рішення 

Сучавської повітової ради 

про приєднання                           

с. Станилешть до с. Корпу-

Лунчі. 

1931 р.   

450  Справа про розгляд протесту 

примарії м. Гура-Гуморулуй 

на рішення префектури 

Кимпулунгського повіту 

щодо приєднання с. Боурень 

до комуни Гура-Гуморулуй. 

1931 р. 

1943 р. 

  

451  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Вижниця Валіко 

Паула на рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

1931 р. 

1932 р. 
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щодо приєднання частини           

с. Вижниця до комуни 

Чорногузь. 

452  Справа про розгляд протесту 

комуни Жадова-Ноце на 

рішення Сторожинеької 

префектури щодо об’єднання 

сіл Жадова-Ноце та Жадова в 

одну комуну.  

1931 р.   

453  Справа про розгляд запиту 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо проведення 

виборів в комунальну раду 

примарії комуни Почна-

Стамней. 

1931 р.   

454  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Гура-

Гуморулуй на результати 

виборів в комунальну раду. 

1931 р.   

455  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Гура-

Гуморулуй на результати 

виборів в комунальну раду. 

1931 р.   

456  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Солка на 

результати виборів в 

комунальну раду. 

1931 р.   

457  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Вижниця Фокен 

Маркуса на результати 

виборів в комунальну раду. 

1931 р.   

458  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо розпуску 

комунальної ради примарії 

комуни Калінешть-Єнаке. 

1931 р.   

459  Справа про розгляд протесту 

префекта повіту Бая на 

1931 р.   
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рішення постійно діючої 

делегації при префектурі 

щодо анулювання 

новоствореної комунальної 

ради с. Гарманешть-Векь. 

460  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Котул-

Остриця на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту щодо розпуску 

комунальної ради. 

1931 р.   

461  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Магала 

Краінца Георгія на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту про розпуск 

комунальної ради. 

1931 р. 

1932 р. 

  

462  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

примарії комуни Дерска 

Темняну Костянтина, Фуса 

Іона та Герасим В. на 

рішення префектури 

Дорохойського повіту щодо 

розпуску комунальної ради. 

1931 р.   

463  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Мамаєшть-

Ной Олевича Василя на 

рішення префектури 

Чеонівецького повіту щодо 

розпуску комунальної ради. 

1931 р.   

464  Справа про розгляд заяви 

префектури Байського повіту 

щодо розпуску комунальної 

ради примарії комуни 

Бунешть. 

1931 р.   

465  Справа про розгляд протесту 

примаря м. Сирет Попович 

Северина на рішення 

префектури Радауцького 

повіту щодо розпуску 

1931 р.   
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комунальної ради міста. 

466  Справа про розгляд протесту 

колишнього примаря Биро 

Альберта та колишніх членів 

комунальної ради примарії 

комуни Дорнешть Гаспар 

Федора та Гузован Болдошай 

на рішення префекта 

Радауцького повіту щодо 

розпуску комунальної ради. 

1931 р. 

1933 р. 

  

467  Справа про розгляд протесту 

примаря м. Сучава Енчану 

Василя на рішення 

Міністерства внутрішніх 

справ щодо розпуску 

комунальної ради міста. 

1931 р.   

468  Справа про розгляд протесту 

голови єврейської громади в 

комуні Неполокауць Ланде 

Маркуса та віце-голови 

громади Екштейна Якоба на 

рішення 2-го міністерського 

директорату щодо розпуску 

комітету громади. 

1931 р.   

469  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Драгуешть 

Куку Григорія на рішення 

префекта Сучавського повіту 

щодо усунення його з 

займаної посади та розпуск 

комітету громади. 

1931 р.   

470  Справа про розгляд запиту 

префектури Сучавського 

повіту щодо виключення зі  

складу  комунальної ради її 

члена за бійку. 

1931 р.   

471  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

примарії м. Чернівці Якобон 

Михая та Кирилова Антона 

на рішення префектури 

1931 р. 

1933 р. 
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Чернівецького повіту щодо 

усунення їх від виконання 

обов’язків делегатів повітової 

ради. 

472  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Селиштя 

Лефтереску Урзіка на 

рішення префекта 

Дорохойського повіту щодо 

звільнення його з посади. 

1931 р. 

1932 р. 

  

473  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Ясловець 

Котоара Георге на рішення 

примарії щодо звільнення 

його з посади. 

1931 р. 

1932 р. 

  

474  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Капу-

Кодрулуй Рошка Костянтина 

на рішення префекта 

Кимпулнгського повіту щодо 

звільнення його з посади. 

1931 р.   

475  Справа про розгляд протесту 

примаря м. Ватра-Дорней 

Спіку Георгія та його 

помічника Русой Іоана на 

рішення префекта 

Кимпулунгського повіту 

щодо звільнення їх зі служби. 

1931 р.   

476  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Куржуень 

Журіку Георгія на рішення 

префекта Радауцького повіту 

щодо звільнення його зі 

служби. 

1931 р.   

477  Справа про розгляд протесту 

примаря м. Радауць на 

рішення префекта 

Радауцького повіту щодо 

звільнення його зі служби. 

1931 р.   

478  Справа про розгляд протесту 

радників примарії м. Радауць 

1931 р.   
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Попадюка Георгія, Марцінко 

Аврама та Миронюка Петра 

на рішення комунальної ради 

примарії щодо обрання 

помічників примаря. 

479  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Скея Берар 

Георгія на рішення префекта 

Сучавського повіту щодо 

усунення його з займаної 

посади. 

1931 р.   

480  Справа про затвердження 

протоколів засідань 

комунальної ради примарії   

м. Чернівці. 

1931 р.   

481  Справа про розгляд заяви 

членів Радауцької повітової 

комісії Долинського Янку та 

Боднареску Іфрима щодо 

скликання повітової делегації 

та анулювання рішень 

прийнятих префектом 

Радауцького повіту без 

узгодження з повітовою 

комісією. 

1931 р.   

482  Справа про розгляд протесту 

адвоката Книша Василя щодо 

анулювання рішень засідання 

повітового комітету 

Сучавської префектури 

прийнятих без участі голови 

повітового комітету. 

1931 р.   

483  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

примарії м. Вижниця 

Попескул Георгія та Сук 

Леопольда проти рішень 

тимчасової комісії примарії 

прийнятих радниками які 

пішли у відставку. 

1931 р. 

1932 р. 

  

484  Протокол засідання делегації 1931 р.   
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Чернівецького повітового 

комітету надісланий для 

затвердження. 

485  Протокол засідання делегації 

Чернівецького повітового 

комітету надісланий для 

затвердження. 

1931 р.   

486  Протокол засідання 

комунальної ради примарії  

м. Чернівці. 

1931 р.   

487  Протоколи засідання 

комунальної ради примарії  

м. Чернівці надіслані для 

затвердження в 

адміністративну палату. 

1931 р.   

488  Протоколи засідань делегації 

ради при примарії м. Чернівці 

за квітень 1931 р. 

1931 р.   

489  Протокол засідання делегації 

комітету примарії м. Чернівці 

переданий на затвердження. 

1931 р.   

490  Протоколи засідань 

тимчасової комісії при 

примарії м. Чернівці за             

1931 р. 

1931 р.   

491  Протокол засідання 

тимчасової комісії при 

префектурі Чернівецького 

повіту надісланий до відома. 

1931 р.   

492  Протоколи засідань делегації 

повітової ради при 

префектурі повіту Бая за  

1931 р. 

1931 р.   

493  Протоколи засідань делегації 

повітової ради при 

префектурі повіту Бая за   

1931 р. 

1931 р.   

494  Протоколи засідань делегації 

повітової ради при 

префектурі повіту Бая за  

1931 р. 

1931 р.   
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495  Протоколи засідань делегації 

повітової ради при 

префектурі повіту Бая за   

1931 р. 

1931 р.   

496  Протокол засідання 

адміністрації повіту Бая 

надісланий на затвердження. 

1931 р.   

497  Протокол засідання повітової 

ради префектури повіту Бая 

надісланий на затвердження. 

1931 р.   

498  Протокол засідання делегації 

повітової ради при 

префектурі повіту Бая 

надісланий до відома. 

1931 р.   

499  Протоколи засідань 

тимчасової комісії при 

префектурі Дорохойського 

повіту. 

1931 р. 

1932 р. 

  

500  Протоколи засідань делегації 

повітової ради при 

префектурі Дорохойського 

повіту надісланий для 

зведення. 

1931 р.   

501  Протоколи засідань делегації 

повітової ради при 

префектурі Кимпулунгського 

повіту за 1931 р. Копії. 

1931 р.   

502  Справа про затвердження 

проекту бюджету префектури 

Чернівецького повіту за   

1931 р. 

1930 р. 

1931 р. 

  

503  Справа про затвердження 

бюджету префектури 

Сторожинецького повіту за 

1931 р. 

1931 р.   

504  Протокол засідання 

тимчасової комісії при 

примарії м. Вижниця та 

рішення адміністративного 

інспектора щодо 

затвердження бюджету 

1931 р. 

1932 р. 
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примарії на 1931 р. 

505  Бюджет примарії м. Дорохой 

на 1931 р. та документи про 

складання, надіслані до 

відома. 

1931 р.   

506  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Миткеу на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1931 р. 

1932 р.   

507  Справа про розгляд протесту 

колишнього комунального 

касира комуни Цурень Халіна 

Аркадія на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту щодо затвердження 

бюджету на 1931 р. в якому 

передбачено зниження йому 

зарплати. 

1932 р.   

508  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни 

Михайлень Бинческу Іллі та 

Маковей Т. на рішення 

генерального фінансового 

інспекторату щодо 

затвердження бюджету на 

1931 р. 

1931 р. 

1934 р. 

  

509  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Магала на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1931 р. 

1931 р. 

1932 р. 

  

510  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Рогізна на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1931 р. 

1931 р.   

511  Справа про розгляд протесту 1931 р.   
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мешканця комуни Михайлень 

Єня Памфіла на рішення 

комунальної ради щодо 

затвердження бюджету на 

1931 р. 

1932 р. 

512  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни 

Шубранець Магалевича 

Юстина на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо затвердження бюджету 

на 1931 р. 

1931 р. 

1932 р. 

  

513  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Карапчіу 

Кристофович Альфреда та 

Вітольда на рішення делегації 

Сторожинецької повітової 

ради щодо затвердження 

бюджету комуни на 1931 р. 

1931 р.   

514  Справа про розгляд протесту 

нотаря комуни Станешть-де-

Жос Ноймана Єфройма на 

рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо затвердження бюджету 

примарії на 1931 р. 

1931 р. 

1935 р. 

  

515  Справа про розгляд протесту 

колишнього примаря комуни 

Неполокауць проти 

затвердження бюджету 

комунальною радою примарії 

на 1931 р.  

1931 р.   

516  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Фалтичень щодо 

складання фінансового звіту 

за 1931 р. 

1932 р.   

517  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Воєводяче за 1931 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

518  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

1932 р. 

1933 р. 
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комуни Тирнаука за 1931 р.  

519  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Бурла за 1931 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

520  Справа про затвердження 

фінансового звіту примарії 

комуни Валовац за 1931 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

521  Рапорт та рішення 

адміністративного суду про 

затвердження фінансового 

звіту примарії с. Кузлеу за    

1931 р. 

1932 р.   

522  Рапорт та рішення 

адміністративного суду про 

затвердження фінансового 

звіту примарії комуни 

Клімауць за    1931 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

523  Рішення суду та 

повідомлення префектурам 

повітів про перевірку та 

затвердження фінансових 

звітів примарій за 1931 р. 

1933 р.   

524  Рішення суду та 

повідомлення префектурам 

повітів про перевірку та 

затвердження фінансових 

звітів примарій за 1931 р. 

1933 р.   

525  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Гудешть 

Гарабула Василя та Теодора 

на рішення делегації 

Дорохойської повітової 

комісії щодо затвердження 

фінансового звіту примарії за 

1931 р. 

1935 р. 

1939 р. 

  

526  Акти прийому-передачі каси 

примарії м. Дорохой.  

1931 р.   

527  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Вижниця щодо 

утримання податкових 

відділів примарії. 

1931 р.   
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528  Справа про розгляд заяви 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо затвердження 

відкриття додаткового 

кредиту на друк повітового 

вісника. 

1931 р.   

529  Справа про розгляд заяви 

примарії м. Дорохой щодо 

затвердження грошової 

позики. 

1931 р. 

1932 р. 

  

530  Справа про розгляд заяви 

примарії м. Сторожинець 

щодо видачі грошових 

субсидій на будівництво 

будинків. 

1931 р.   

531  Протоколи та листування з 

префектурою Дорохойського 

повіту про відкриття 

додаткових кредитів на 

утримання друкарні та 

виплату відрядних 

службовцям префектури. 

1931 р. 

1932 р. 

  

532  Справа про розгляд протесту 

генерального 

адміністративного 

інспекторату на рішення 

тимчасової комісії 

префектури Чернівецького 

повіту щодо відкриття 

кредитів для надання 

грошової допомоги 

службовцям повіту. 

1931 р. 

1932 р. 

  

533  Справа про розгляд протесту 

членів тимчасової комісії          

м. Радауць Жаміського 

Василя та Теляга на рішення 

примарії м. Радауць щодо 

відмови в асигнуванні коштів 

на утримання автомобілів. 

1931 р. 

1933 р. 

  

534  Скарга акціонерного 

товариства „Броун Бовері” на 

1931 р.   
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примарії м. Чернівці за 

несплату заборгованості за 

устаткування електростанції. 

535  Справа про розгляд запиту 

префектури Кимпулунгського 

повіту про оформлення 

видаткових ордерів 

примаріями сіл та комун. 

1931 р.   

536  Справа про розгляд запиту 

префектури Дорохойського 

повіту щодо оформлення 

видаткових ордерів на видачу 

субсидій генеральній 

пенсійній касі. 

1931 р.   

537  Справа про розгляд запиту 

префектури повіту Бая щодо 

перевірки фінансового звіту 

примарії комуни Пашкань за 

1925-1926 рр. при відсутності 

бухгалтерських книг. 

1931 р.   

538  Справа про розгляд запиту 

префектури повіту Бая щодо 

перевірки фінансової 

звітності примарії комуни 

Руджиноаса при відсутності 

касової книги. 

1931 р.   

539  Справа про перевірку 

інвентарного опису рухомого 

та нерухомого майна 

примарії комуни Синауць-де-

Жос. 

1931 р.   

540  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо затвердження 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Кілішень на 

введення додаткових 

податків. 

1931 р.   

541  Справа про розгляд заяви 

примарії комуни Шипинці 

про затвердження введення 

1931 р.   
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додаткових комунальних 

податків. 

542  Справа про розгляд заяви 

примарії комуни Орашень 

щодо затвердження введення 

додаткових комунальних 

податків. 

1931 р.   

543  Справа про затвердження 

правил стягнення коштів при 

реєстрації актів цивільних 

станів примарії                           

м. Сторожинець. 

1931 р.   

544  Рапорт Сучавського 

фінансового повітового 

управління,  листування з 

Міністерством фінансів та 

примарією комуни Цукань-

Гара про оподаткування 

цукрового заводу. 

1931 р.   

545  Справа про розгляд запиту 

префектури Чернівецького 

повіту щодо оподаткування 

мешканців. 

1931 р.   

546  Справа про розгляд запиту 

префектури Чернівецького 

повіту щодо оподаткування 

власників худоби. 

1931 р.   

547  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Захарешть 

Фарташі Василя на рішення 

Сучавської повітової ради 

щодо відмови в затвердженні 

введення додаткових 

комунальних податків. 

1931 р.   

548  Справа про розгляд протесту 

адвоката в м. Кипулунг 

Гутман Зігмунда на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо затвердження правил 

стягнення комунальних 

податків. 

1928 р. 

1933 р. 
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549  Справа про розгляд протесту 

нотаріусів м. Кимпулунг 

Ронгуст Володимира та 

Тіграу Прунка на рішення 

тимчасової комісії щодо 

оподаткування мешканців 

комунальними податками. 

1931 р.   

550  Справа про розгляд протесту 

адвоката Жемна Георгія на 

рішення комунальної ради 

примарії м. Чернівці щодо 

введення податку для 

надання допомоги 

землевласникам, що зазнали 

збитків під час паводків. 

1931 р.   

551  Справа про розгляд протесту 

адвоката Гліпсмана Йосипа 

на рішення примарії                    

м. Кимпулунг щодо 

обкладання мешканців 

комунальними податками. 

1931 р. 

1932 р. 

  

552  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців м. Кимпулунг на 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо введення 

нового тарифу розцінок за 

користування 

електроенергією. 

1931 р. 

1932 р. 

  

553  Справа про розгляд протесту 

адвоката в м. Кимпулунг 

Леонтієша Костянтина на 

рішення делегації повітової 

ради щодо обкладання його 

комунальними податками.  

1931 р.   

554  Справа про розгляд протесту 

адвоката в м. Кимпулунг 

Керн Саула на рішення 

делегації повітової ради щодо 

обкладання його 

комунальними податками. 

1931 р. 

1932 р. 
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555  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Ошехліб 

Богдановича Штефана проти 

обкладання його 

комунальними податками. 

примарією комуни Ревакауць.  

1931 р. 

1932 р. 

  

556  Справа про розгляд протесту 

комерсанта Шнайдера 

Оснала-Мозеса проти 

обкладання його 

комунальними податками. 

1931 р. 

1932 р. 

  

557  Справа про розгляд протесту 

адвоката в м. Кимпулунг 

Тернер Самуїла проти 

рішення примарії щодо 

обкладання його 

комунальними податками. 

1931 р. 

1932 р. 

  

558  Справа про розгляд протесту 

банківського товариства 

„Марморош бланк” в                

м. Кимпулунг на рішення 

примарії міста щодо 

обкладання його 

комунальними податками. 

1931 р.   

559  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Сучава Тоняка 

Філімона на рішення 

комунальної ради щодо 

обкладання його 

комунальними податками. 

1931 р.   

560  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Кимпулунг Каца 

Бруно на рішення примарії 

комуни щодо обкладання 

його комунальними 

податками. 

1931 р. 

1933 р. 

  

561  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Марк 

Натана на рішення 

комунальної ради примарії         

м. Чернівці щодо обкладання 

1931 р. 

1932 р. 
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його комунальними 

податками. 

562  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Ватра-Дорней 

Стернлейба Герша на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо обкладання 

його комунальними 

податками. 

1931 р. 

1932 р. 

  

563  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Кимпулунг 

Гіршгаут Ноя на рішення 

примарії міста щодо 

обкладання його 

комунальними податками. 

1931 р. 

1933 р. 

  

564  Справа про розгляд протесту 

адвоката Гас Фрідріха на 

рішення апеляційної комісії 

м. Кимпулунг щодо 

накладення на нього 

комунальних податків. 

1931 р. 

1932 р. 

  

565  Справа про розгляд протесту 

комерсанта в м. Кимпулунг 

Кісману Меєра на рішення 

комунальної ради щодо 

обкладання його 

комунальними податками. 

1931 р. 

1932 р. 

  

566  Справа про розгляд протесту 

комерсанта Тартер Іоселя на 

рішення примарії                          

м. Кимпулунг щодо 

обкладання його 

комунальними податками. 

1931 р. 

1932 р. 

  

567  Справа про розгляд протесту 

власника лісозаводу Бекера 

Ернста на рішення примарії 

м. Кимпулунг щодо 

обкладання його 

комунальними податками. 

1931 р. 

1933 р. 

  

568  Справа про розгляд протесту 

адвоката в м. Кимпулунг 

1931 р. 

1933 р. 
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Керна Саула на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо обкладання його 

комунальними податками. 

569  Справа про розгляд протесту 

адвоката Коха Максиміліана 

на рішення примарії                   

м. Кимпулунг щодо 

обкладання його 

комунальними податками. 

1931 р. 

1932 р. 

  

570  Справа про розгляд протесту 

державного службовця 

Кирлан Герасима на рішення 

примарії м. Сучава щодо 

обкладання його 

комунальними податками. 

1931 р. 

1932 р. 

  

571  Справа про розгляд протесту 

промисловця Бігрей Карла в 

м. Чернівці на рішення 

примарії м. Вижниця щодо 

обкладання його 

комунальними податками. 

1931 р. 

1940 р. 

  

572  Справа про розгляд протесту 

комерсанта в м. Кимпулунг 

Гутман Зігмунда на рішення 

примарії щодо відмови йому 

в зниженні комунальних та 

прибуткових податків. 

1931 р.   

573  Справа про розгляд протесту 

комерсанта в м. Кимпулунг 

Рашкес Ігнаца на рішення 

примарії щодо відмови йому 

в зниженні комунальних та 

прибуткових податків. 

1931 р.   

574  Справа про розгляд протесту 

комерсанта в м. Кимпулунг 

Маріан Рудольфа на рішення 

примарії щодо відмови йому 

в зниженні комунальних та 

прибуткових податків. 

1931 р.   

575  Справа про розгляд протесту 1931 р.   
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мешканця м. Кимпулунг Гаас 

Фрідріха на рішення примарії 

щодо відмови йому в 

зниженні комунальних та 

прибуткових податків. 

576  Справа про розгляд протесту 

адвоката Лупу Еріха на 

рішення примарії м. Чернівці 

щодо встановлення 

максимальних цін на 

продукти харчування. 

1931 р.   

577  Справа про розгляд протесту 

фабриканта Гольдберга 

Шміла ні рішення примарії            

м. Сучава щодо встановлення 

тарифних цін на газовану 

воду. 

1931 р. 

1932 р. 

  

578  Справа про розгляд заяви 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо анулювання 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Молдовіца 

на передачу земельної 

ділянки єврейській громаді 

для влаштування кладовища. 

1931 р. 

1932 р. 

  

579  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішення примарії комуни 

Поень на передачу 

мешканцям земельних 

ділянок з комунального 

пасовиська. 

1931 р. 

1932 р. 

  

580  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Ватра-Дорней 

Мелфебера Карла на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо продажу комунальних 

земельних ділянок прилеглих 

до будівлі школи учителям. 

1911 р. 

1935 р. 

  

581  Справа про розгляд запиту 1931 р.   



                                                                          76 

примарії м. Чернівці на 

затвердження тимчасовою 

комісією примарії придбання 

земельної ділянки. 

582  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Чернівці на 

оцінку земельної ділянки 

призначеної для продажу. 

1931 р. 

1932 р. 

  

583  Справа про розгляд протесту 

ощадної каси в м. Гура-

Гуморулуй на рішення 

тимчасової комісії примарії 

міста щодо визнання права 

власності на земельну 

ділянку за мешканкою 

Дакнер Нетою. 

1931 р. 

1933 р. 

  

584  Справа про розгляд заяви 

примарії м. Чернівці на 

анулювання рішення 

тимчасової комісії при 

примарії м. Чернівці щодо 

здачі в оренду Гольденцвайгу 

Симону земельної ділянки. 

1931 р.   

585  Справа про розгляд заяви 

примарії м. Чернівці на здачу 

в оренду земельної ділянки 

Боднару Дмитру для 

будівництва кіоску з продажу 

гасу. 

1931 р. 

1932 р. 

  

586  Справа про розгляд заяви 

примарії м. Чернівці щодо 

затвердження продовження 

договору на здачу в оренду 

земельних ділянок 

мешканцям Арле Герману та 

Карлу. 

1931 р.   

587  Справа про розгляд протесту 

цукрового заводу «Лужань» 

на рішення примарії комуни 

Жучка-Веке щодо розірвання 

договору на оренду 

1931 р. 

1932 р. 
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комунальної дороги. 

588  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Виковул-

де-Сус Шифера Бруно та 

Кремер Йозефіни на рішення 

Радауцького повітового 

комітету щодо здачі в оренду 

приміщення німецького 

будинку сільському суду. 

1931 р. 

1932 р. 

  

589  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Фрумосул 

Ланда Мозеса на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни щодо здачі готелю в 

оренду Негурі Тудосію. 

1931 р. 

1932 р. 

  

590  Справа про розгляд протесту 

2-го міністерського 

директорату на рішення 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо зниження плати 

за оренду готелю в комуні 

Пояна-Стамней. 

1931 р.   

591  Справа про анулювання 

рішень комунальної ради 

примарії м. Чернівці щодо 

затвердження режиму 

робочого дня та зниження 

орендарю ресторану Штерну 

Маркусу орендної плати.  

1931 р.   

592  Справа про анулювання 

рішення засідання делегації 

ради примарії м. Чернівці 

щодо зниження орендарям 

комунальних приміщень 

орендної плати. 

1931 р.   

593  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Сторожинець 

Рудницького Клеменса на 

рішення примарії щодо 

вилучення у нього права на 

проведення полювання. 

1931 р.   
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594  Справа про розгляд протесту 

комерсанта комуни Фрасин 

Берштейна Ісидора на 

рішення комунальної ради 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо накладення 

секвестру на його майно за 

несплату орендної плати. 

1931 р. 

1932 р. 

  

595  Справа про розгляд запиту 

префектури Чернівецького 

повіту на предмет накладення 

секвестру на прибутки 

примарії комуни Легучень-

Тоутулуй за несплату витрат. 

1931 р.   

596  Справа про розгляд заяви 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо скасування 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Пояна-

Стимней про зняття штрафу з 

мешканця Карна Іоана, 

накладеного за порушення 

лісового статуту. 

1931 р. 

1933 р. 

  

597  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Кимпулунг Кац 

Самуїла на рішення примарії 

щодо накладення на нього 

штрафу за відмову від вивозу 

лісових матеріалів з двору 

мешканця Керна Тобіаса. 

1931 р. 

1933 р. 

  

598  Справа про розгляд протесту 

префектури Кимпулунгського 

повіту на рішення тимчасової 

комісії комуни Молдова-

Суліца щодо будівництва 

комунального будинку. 

1931 р. 

1932 р. 

  

599  Справа про розгляд протесту 

Чернівецького військового 

клубу на рішення примарії, в 

відмові у видачі дозволу на 

влаштування сцени для 

1931 р.   
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літнього театру на території 

клубу. 

600  Справа про розгляд протесту 

школи м. Чернівці «Лічеул 

Арон Пумнул» на рішення 

примарії міста щодо 

встановлення навпроти 

школи автобусної станції. 

1931 р.   

601  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Меліні 

Гушана Георгія на рішення 

тимчасової комісії Байського 

повіту щодо переміщення 

лікарні комуни Министиря-

Слатіней в комуну Мелінь.  

1931 р. 

1933 р. 

  

602  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці 

Гершмана Штефи, Клеє 

Петера та Готесмана Аурела 

на рішення примарії                   

м. Чернівці щодо видачі 

дозволу на будівництво 

гаражу Секу Василю.  

1931 р. 

1932 р. 

  

603  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Сучава Дікмана 

Маркуса на рішення 

тимчасової комісії міста 

щодо видачі дозволу на 

будівництво будинку 

товариству з продажу 

пального. 

1931 р. 

1934 р. 

  

604  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Боднара Дмитра на рішення 

примарії щодо видачі дозволу  

мешканцю Гефнеру на 

будівництво кіоску з продажу 

нафтових продуктів. 

1931 р.   

605  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Кимпулунг 

Татара Лейбіша та Вікторії на 

1931 р. 

1932 р. 
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рішення примарії міста щодо 

видачі дозволу на 

будівництво сараю Готліб 

Марії.  

606  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Різел 

Фрідріха на рішення примарії 

міста щодо заборони видачі 

йому дозволу на будівництво 

будинку. 

1931 р.   

607  Справа про розгляд протесту 

технічного службовця 

Штрабела Бернарда на 

рішення примарії м. Чернівці 

щодо відмови в видачі йому 

дозволу на будівництво 

будинку. 

1931 р.   

608  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Кимпулунг 

Мелфербера Карла на 

рішення примарії міста щодо 

прокладення ним дороги 

навпроти свого будинку. 

1931 р.   

609  Справа про розгляд протесту 

поміщика Подсудека 

Станіслава на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

знесення його будинку. 

1931 р.   

610  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Сторожинець 

Тау Якоба на рішення 

примарії міста щодо знесення 

сходів перед його будинком. 

1931 р.   

611  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Гебринча Берла на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

знесення його дверей.  

1931 р. 

1933 р. 

  

612  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Овскінського Йоганна на 

1931 р.   
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рішення Чернівецької 

повітової ради щодо відмови 

в видачі дозволу на 

користування побудованим 

ним будинком. 

613  Справа про розгляд протесту 

податкового агента 

Штефанюка Еміліана на 

рішення тимчасової комісії 

примарії м. Чернівці щодо 

відмови в видачі дозволу на 

користування побудованим 

ним будинком. 

1931 р. 

1932 р. 

  

614  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Рубіна 

Кароля на рішення 

тимчасової комісії примарії 

м. Чернівці щодо відмови 

йому в поселенні в 

побудованому ним будинку. 

1931 р.   

615  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців м. Чернівці на 

рішення примарії м. Чернівці 

щодо виселення мешканців з 

будинків по вулиці Разбоень. 

1931 р.   

616  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Геймана Якоба проти 

анулювання рішення примарії 

щодо накладення штрафу на 

співвласників будинку за 

порушення договору з 

будівництва будинку. 

1931 р.   

617  Справа про розгляд протесту 

візника Венгера Мозеса на 

рішення тимчасової комісії 

примарії м. Кимпулунг щодо 

накладення на нього штрафу 

за ремонт даху без 

відповідного дозволу. 

1931 р. 

1933 р. 
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618  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Радауць Галана 

Костана на рішення 

тимчасової комісії при 

примарії щодо відмови в 

видачі йому грошової 

компенсації за збитки 

нанесені господарству 

паводком. 

1931 р. 

1932 р. 

  

619  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Ватра-Дорней 

Лакунія Августа на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни щодо здачі з аукціону 

в оренду комунальної будівлі. 

1931 р.   

620  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Гура-

Гуморулуй на рішення 

примарії щодо здачі з 

аукціону в оренду будівель. 

1931 р. 

1932 р. 

  

621  Справа про розгляд протесту 

комерсанта в м. Радауць 

Розенберга Ізраєля на 

рішення тимчасової комісії 

щодо затвердження правил 

продажу з аукціону права на 

відкриття торгових 

підприємств в м. Радауць. 

1931 р. 

1932 р. 

  

622  Справа про розгляд протесту 

акціонерного товариства 

«Униря» на рішення 

тимчасової комісії примарії 

м. Чернівці щодо результатів 

здачі з аукціону права на 

перевезення нафти для 

потреб електростанції.  

1931 р. 

1932 р. 

  

623  Справа про розгляд протесту 

комерсанта Урсу Іллі на 

рішення тимчасової комісії   

м. Дорна-Кандренілор щодо 

1931 р.   
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повернення йому гарантії для 

проведення продажу з 

аукціону лісу. 

624  Справа про розгляд протесту 

об’єднання  лісників                      

м. Чернівці щодо зміни 

правил забиття худоби 

виданих примарією                      

м. Чернівці. 

1931 р.   

625  Справа про розгляд протесту 

примарії м. Чернівці проти 

анулювання її рішення щодо 

видачі дозволу на розбирання 

худоби в бійнях. 

1931 р.   

626  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці Дерка 

Бронислава та Шметерленга 

Макса на рішення примарії 

щодо відмови в видачі 

дозволу на відкриття хімічної 

пральні «Вікторія». 

1931 р.   

627  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці 

Побера Карла, Навроцького 

Іоана та Йосифа Філіпа на 

рішення примарії щодо 

продовження транспортному 

товариству «Таксіко» 

договору з перевезення 

громадян. 

1931 р. 

1932 р. 

  

628  Справа про розгляд протесту 

комерсанта в м. Сучава 

Вейденфельда Еліаса на 

рішення примарії міста щодо 

видачі Шварцу Іолу дозволу 

на торгівлю рибою. 

1931 р. 

1932 р. 

  

629  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Чернівці щодо 

закриття за погодженням 

торгових крамниць. 

1931 р.   

630  Справа про розгляд протесту 1931 р.   
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власника підприємства з 

розливу пива Шіфтера 

Пейсаха на рішення примарії 

м. Чернівці щодо закриття 

його підприємства.  

1933 р. 

631  Рішення адміністративного 

суду про перевірку особових 

справ службовців 

адміністративних органів. 

Формулярні списки 

службовців. 

1931 р. 

1933 р. 

  

632  Протокол засідань делегації 

комунальної ради при 

примарії м. Радауць про 

призначення та підвищення 

на посадах службовців 

примарії. 

1931 р.   

633  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ та 

адміністративними органами 

про призначення, 

переведення та встановлення 

стажу служби службовців. 

1931 р.   

634  Листування з міністерством 

внутрішніх справ та 

префектурою Дорохойського 

повіту про призначення 

Чопека Дмитра службовцем 

префектури. 

1931 р. 

1932 р. 

  

635  Справа про розгляд запиту    

2-го Міністерського 

директорату в м. Чернівці 

щодо можливості 

призначення одного нотаря 

для комун Руші-

Монастіоарей, Плавалар та 

Раусень. 

1931 р.   

636  Справа про розгляд запиту 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо можливості 

призначення касирами 

1931 р.   
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примарій осіб, що 

проживають в інших 

комунах.  

637  Справа про розгляд запиту 

префектури Сучавського 

повіту щодо приналежності 

службовців повітової лікарні 

до груп державних 

службовців, яким потрібна 

освіта. 

1931 р.   

638  Справа про розгляд заяви 

генерального санітарного 

інспекторату щодо 

відновлення скорочених 

посад санітарного відділу. 

1931 р.   

639  Протест санітарного відділу 

примарії м. Сторожинець на 

рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо скорочення штатних 

посад акушерів. 

1931 р.   

640  Справа про розгляд заяви 

міністерського директорату 

щодо можливості вчителя 

Ворніческу Георге зайняття 

посади комунального 

радника в зв’язку з відмовою 

його від прийняття присяги. 

1931 р.   

641  Скарга голови повітової ради 

при префектурі 

Дорохойського повіту Рауту 

Олександра на префекта 

Дорохойського повіту за 

необґрунтоване звільнення 

службовців примарії. 

1931 р.   

642  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Радауць Мурю 

Титуса та Мурю Дмитра 

проти використання на 

службі осіб, що не 

відповідають займаним 

1931 р. 

1932 р. 
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посадам. 

643  Справа про розгляд протесту 

нотаря комуни Станешть-де-

Жос Ноймана Єфройма на 

рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо призначення Сакалюка 

Георгія нотарем комуни. 

1931 р.   

644  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Бордужень 

Мацнера Георгія на рішення 

префектури Сучавського 

повіту щодо призначення 

нотарем комуни Нягу 

Миколи. 

1931 р.   

645  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Фалтичень щодо 

призначення на службу 

примарії Гара М. 

1931 р.   

646  Справа про відміну рішення 

тимчасової комісії примарії 

м. Кимпулунг щодо 

призначення Саби Миколу 

службовцем примарії. 

1931 р.   

647  Справа про розгляд протесту 

службовця префектури 

Радауцького повіту 

Столярчука Фредріха на 

рішення префектури щодо 

прийняття на службу Бенш 

Гертруди. 

1931 р.   

648  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                  

м. Радауць Керн Менделя на 

рішення примарії міста щодо 

оголошення конкурсу про 

прийняття на службу двох 

службовців примарії. 

1931 р. 

1932 р. 

  

649  Справа про розгляд протесту 

службовця префектури 

Дорохойського повіту Бейна 

1931 р.   
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Костянтина на рішення 

примарії міста щодо 

призначення Істрате Георгія 

службовцем примарії. 

650  Справа про розгляд протесту 

адвоката Розенцвейга 

Зігфріда на рішення примарії 

м. Чернівці щодо прийняття 

на службу в примарію 

Бутнару Самуіла та Іонеску 

Василя.  

1931 р. 

1932 р. 

  

651  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Дорохой 

Поповича Георгія проти 

продовження служби в 

примарії та префектурі 

Дорохойського повіту 

Іонеску Г., Холбан Олени та 

Георгіяну Г. 

1931 р.   

652  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Сторожинець 

Ріглера Давида на рішення 

Сторожинецького повітового 

комітету щодо використання 

на службі в префектурі 

Вайсельберга Фані та Реріха 

Отто. 

1931 р.   

653  Справа про розгляд протесту 

секретаря примарії комуни 

Банила Накіна Апостола 

проти рішення делегації 

Сторожинецької повітової 

ради щодо анулювання 

розпорядження про його  

призначення. 

1931 р.   

654  Справа про анулювання 

рішення повітового комітету 

префектури повіту Бая щодо 

призначення Фрасиняну 

Василя службовцем. 

1931 р.   

655  Справа про розгляд протесту 1931 р.   
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мешканця м. Фалтичень 

Яновича Мірчела на рішення 

префектури Байського повіту 

щодо призначення на службу 

Нікулеску Аурелії. 

656  Справа про розгляд протесту 

Генерального 

адміністративного 

інспекторату в м. Чернівці на 

рішення тимчасової комісії  

м. Фалтичень щодо 

призначення начальником 

відділу примарії Грешану 

Георгія. 

1931 р.   

657  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Сучава Мілуци 

Констанції на рішення 

префектури Сучавського 

повіту щодо призначення на 

роботу в лікарню Косован 

Олени.  

1931 р. 

1932 р. 

  

658  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Сучава на 

рішення комунальної ради         

м. Сучава щодо призначення  

службовців на 

електростанцію міста. 

1931 р. 

1932 р. 

  

659  Справа про розгляд апеляції 

нотаря комуни Фретеуць на 

Сиреті Тофана Іоана на 

рішення тимчасової комісії 

щодо звільнення його зі 

служби.  

1931 р.   

660  Справа про розгляд протесту 

нотаря комуни Станешть 

Ноймана Епрайма на рішення 

тимчасової комісії щодо 

звільнення його зі служби. 

1931 р. 

1934 р. 

  

661  Справа про розгляд протесту 

колишнього секретаря 

примарії комуни Замостя 

1931 р. 

1933 р. 
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Якубовича Георгія на 

рішення тимчасової комісії 

щодо його звільнення. 

662  Справа про розгляд протесту 

колишнього секретаря 

комуни Михайлень Маковей 

І.Г. на рішення тимчасової 

комісії щодо звільнення його 

зі служби. 

1931 р.   

663  Справа про розгляд протесту 

секретаря примарії комуни 

Михайлень Маковей Іоана на 

рішення примарії комуни 

щодо звільнення його зі 

служби. 

1931 р. 

1934 р. 

  

664  Справа про розгляд протесту 

комунального секретаря 

комуни Лупень Павелеску 

Іона на рішення комунальної 

ради щодо його звільнення. 

1931 р.   

665  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Вадул-

Ніструлуй на рішення 

делегації повітової ради щодо 

звільнення комунального 

секретаря Осадеу Миколи. 

1931 р. 

1932 р. 

  

666  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Дорна-

Кандренілор на рішення 

примарії комуни щодо 

звільнення касира комуни 

Флоря Миколи та Лакатуша 

Іоана.  

1931 р.   

667  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                     

м. Чернівці Нестмана Йосипа 

на рішення примарії щодо 

його звільнення. 

1931 р.   

668  Справа про розгляд протесту 

службовця префектури 

Радауцького повіту 

1931 р.   
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Столярчука Фрідріха на 

рішення префектури щодо 

звільнення його зі служби. 

669  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                    

м. Радауць Мурю Дмитра на 

рішення примарії міста щодо 

його звільнення. 

1931 р. 

1932 р. 

  

670  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                

м. Сторожинець Фост 

Мауріки на рішення примарії 

міста щодо її звільнення. 

1931 р.   

671  Справа про розгляд протесту 

друкарки примарії м. Ватра-

Дорна Казан Вероніки на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо її звільнення. 

1931 р.   

672  Справа про розгляд протесту 

друкарки Діаконеску Марії на 

рішення тимчасової комісії     

м. Дорохой щодо її 

звільнення. 

1931 р.   

673  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Кимпулунг 

Мегуряну Василя на рішення 

постійно діючої делегації 

примарії щодо звільнення 

його з посади лісничого. 

1931 р. 

1933 р. 

  

674  Справа про розгляд протесту 

службовця адміністративної 

палати Унгуряну Дмитра на 

рішення префектури 

Дорохойського повіту щодо 

його звільнення. 

1931 р. 

1932 р. 

  

675  Справа про розгляд протесту 

трамвайного контролера 

Шаула Баруха на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

його звільнення. 

1931 р.   

676  Справа про розгляд протесту 1931 р.   



                                                                          91 

мешканця комуни Садгора 

Зібачинського Карла на 

рішення Чернівецької 

повітової ради, щодо відмови 

у призначенні його 

службовцем бухгалтерії 

примарії. 

677  Справа про розгляд протесту 

акушера Онещук Анни на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо її 

звільнення. 

1931 р.   

678  Справа про розгляд протесту 

санітара Сучавської лікарні 

на рішення повітової ради 

Сучавської префектури щодо 

її звільнення. 

1931 р.   

679  Справа про розгляд протесту 

бухгалтера електростанції 

Михайлюка Костянтина на 

рішення тимчасової комісії 

примарії м. Дорохой щодо 

його звільнення. 

1931 р. 

1932 р. 

  

680  Справа про розгляд протесту 

залізничного сторожа Раха 

Якоба на рішення примарії   

м. Чернівці щодо його 

звільнення. 

1931 р. 

1932 р. 

  

681  Справа про розгляд протесту 

службовця ветеринарного 

відділу префектури 

Чернівецького повіту 

Флореску Георгія на рішення 

2-го міністерського 

директорату щодо 

переведення його на службу в 

Козмень. 

1931 р.   

682  Заява ветеринарного ревізора 

Контемира Григорія в комуні 

Козмень щодо підвищення 

його на посаді. 

1931 р.   
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683  Справа про розгляд протесту 

2-го міністерського 

директорату на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

підвищення в рангу 

службовця Дана Костянтина. 

1931 р. 

1932 р. 

  

684  Справа про розгляд апеляції 

службовця дорожнього 

відділу Дорохойського повіту 

Карняну Михая щодо 

підвищення його в рангу. 

1931 р.   

685  Справа про розгляд заяви 

ветеринарного інспектора в 

комуні Козмень Кантемир 

Григорія щодо підвищення 

його в рангу. 

1931 р.   

686  Справа про розгляд заяви                  

2-го міністерського 

інспекторату в м. Чернівці 

щодо анулювання рішення 

про підвищення в рангу 

службовця примарії 

Киприяна Михая. 

1931 р. 

1932 р. 

  

687  Справа про розгляд заяви 

Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату щодо 

анулювання рішення 

комунальної ради примарії   

м. Дорохой про підвищення 

на посаді службовця 

Александреску А. 

1931 р. 

1933 р. 

  

688  Справа про розгляд протесту 

адміністративного 

інспекторату на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Фелтичень щодо 

підвищення в рангу Бордея 

Георгія. 

1931 р. 

1933 р. 

  

689  Справа про розгляд протесту 

службовця префектури 

1931 р.   
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Дорохойського повіту 

Георгіян Елізи на рішення 

повітової ради щодо 

пониження його на посаді. 

690  Заява службовців примарії           

м. Сторожинець Ракіцяну 

Олімпії, Філієвич Олени, 

Брузка Василя та Таревич 

Штефана щодо поновлення їх 

в рангу та рішення делегації 

повітової ради при 

префектурі Сторожинецького 

повіту по цьому питанню. 

1931 р.   

691  Листування з префектурами 

та претурами  про розгляд 

скарг мешканців комун на 

службові зловживання 

працівників адміністративних 

органів. 

1931 р.   

692  Справа про розгляд запиту 

префектури Чернівецького 

повіту щодо притягнення до 

відповідальності колишнього 

примаря комуни Давидешть 

Кошмана Василя за видачу в 

позику державних коштів. 

1931 р.   

693  Справа про розгляд заяви 

префектури Дорохойського 

повіту щодо притягнення до 

судової відповідальності 

колишнього примаря комуни 

Корлетень Скутельника 

Думитру та касира Гуня В. за 

фінансові зловживання. 

1931 р. 

1932 р. 

  

694  Справа про розгляд заяви 

префектури Дорохойського 

повіту щодо притягнення до 

судової відповідальності 

колишніх примарів комуни 

Корлетень Боуряну В., Наку 

Г. та колишнього касира 

1931 р. 

1932 р. 
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Істрате В. за фінансові 

зловживання. 

695  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо притягнення до 

відповідальності голови 

тимчасової комісії при 

примарії комуни Строешть 

Кіра Еміліана за виплату 

зарплати заново 

призначеному нотарю Поляку 

Костянтину до прийняття 

ним присяги. 

1931 р. 

1935 р. 

  

696  Справа про притягнення до 

судової відповідальності 

примаря          м. Чернівці 

Савяну Н., бухгалтера 

Неделку Штефана та касира 

Бакулінського А. за фінансові 

зловживання.   

1931 р.   

697  Справа про притягнення до 

судової відповідальності 

голови тимчасової комісії при 

примарії комуни Савень 

Труфіна Т. за неподання 

фінансових звітів за             

1928-1929 рр. 

1931 р. 

1932 р. 

  

698  Рішення адміністративного 

суду про притягнення до 

судової відповідальності 

голови тимчасової комісії при 

примарії м. Савень 

Лашкареску Василя за 

неподання фінансових звітів 

за 1924-1928 рр. 

1931 р.   

699  Справа про розгляд заяви 

примарії комуни Пархеуць 

щодо притягнення до судової 

відповідальності примарів 

комун Теодирешть та 

Костина за невиплату коштів 

1935 р. 

1937 р. 
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за приміщення зайняте 

жандармським постом. 

700  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо притягнення до 

судової відповідальності 

примаря комуни Кажвана 

Андрейка Тоадера за здачу в 

оренду мешканця земельних 

ділянок з комунального 

пасовища для будівництва 

будинків. 

1931 р.   

701  Справа про розгляд заяви 

службовця префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо встановлення його 

стажу служби. 

1931 р.   

702  Справа про розгляд заяви  

префектури Сучавського 

повіту щодо встановлення 

стажу служби підрядчика 

Логіна Іоана.  

1931 р. 

1932 р. 

  

703  Справа про розгляд заяви 

підрядчика дорожніх робіт 

Паламарчука Дмитра щодо 

встановлення його стажу 

служби. 

1931 р. 

1932 р. 

  

704  Справа про розгляд заяви 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо встановлення стажу 

роботи дорожнього охоронця 

Лепкана Петра, який пішов у 

відставку. 

1931 р.   

705  Справа про розгляд заяви 

акушера Бені Мінодори щодо 

встановлення її стажу 

служби. 

1931 р.   

706  Справа про розгляд заяви 

префектури повіту Бая щодо 

встановлення стажу роботи 

1931 р.   
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дорожнього охоронця Краіскі 

Кирила, який пішов у 

відставку. 

707  Справа про розгляд заяви 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо встановлення стажу 

роботи колишнього 

дорожнього сторожа 

Козакієвича Карла для 

призначення йому пенсії. 

1931 р.   

708  Справа про розгляд заяви 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо встановлення стажу 

роботи колишнього 

дорожнього сторожа 

Яворського Миколи для 

призначення йому пенсії. 

1931 р.   

709  Справа про розгляд заяви 

префектури Чернівецького 

повіту щодо встановлення 

стажу служби дорожнього 

сторожа Юрковського 

Йосипа для визначення прав 

на отримання пенсії. 

1931 р.   

710  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Чернівці щодо 

можливості переведення 

тимчасовою комісією 

службовців Бірера Арона та 

Фрідела Алоіса на пенсію. 

1931 р.   

711  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                  

м. Чернівці Розела Антона на 

рішення примарії щодо 

переведення його на пенсію. 

1931 р.   

712  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                  

м. Чернівці Ліхтендорфа 

Вольфа на рішення примарії 

1931 р. 

1932 р. 
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щодо переведення його на 

пенсію. 

713  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                

м. Чернівці Пелцара Петра на 

рішення примарії щодо 

переведення його на пенсію. 

1931 р.   

714  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                     

м. Чернівці Бірера Арона на 

рішення примарії щодо 

переведення його на пенсію. 

1931 р.   

715  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                   

м. Чернівці Брехера Ное та 

Зехліка Ліберіуса на рішення 

примарії щодо переведення 

його на пенсію. 

1931 р. 

1932 р. 

  

716  Заява примаря комуни 

Бергомет Купчанко Онуфрія 

про виплату йому 

заборгованості по заробітній 

платі та доповідна записка 

голови делегації при 

префектурі Чернівецького 

повіту по цьому питанню. 

1931 р.   

717  Справа про розгляд запиту 

префектури повіту Бая щодо 

встановлення зарплати 

примарям сіл та комун. 

1931 р.   

718  Справа про розгляд запиту 

префектури повіту Бая щодо 

виплати зарплати 

комунальним охоронцям. 

1931 р.   

719  Справа про розгляд запиту 

префектури Чернівецького 

повіту щодо виплати 

зарплати членам тимчасової 

комісії за заміщення примаря 

комуни. 

1931 р.   

720  Справа про розгляд запиту 1931 р.   



                                                                          98 

префектури Дорохойського 

повіту щодо стягнення з 

зарплати службовця 

Дорохойської електростанції 

Морошки Дмитра. 

721  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Рогізна на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

виплати примарією зарплати 

городовим комуни Садгора. 

1931 р.   

722  Справа про розгляд протесту 

лісників примарії Кимпулунг 

Урсаки Тодера та Збранка 

Іллі на рішення примарії 

міста за несплату їм 

заборгованості по зарплаті. 

1931 р.   

723  Справа про розгляд протесту 

підрядчика комунальних 

доріг Кнілінга Фрідріха на 

рішення префектури 

Сучавського повіту щодо 

несплати йому 

заборгованості по зарплаті. 

1931 р.   

724  Справа про розгляд протесту 

секретаря примарії комуни 

Гура-Гуморулуй Порюка 

Іоана на рішення 

Кимпулунгської повітової 

ради щодо відмови у виплаті 

зарплати за понаднормову 

роботу. 

1931 р.   

725  Справа про розгляд протесту 

нотаря комуни Магала 

Краінце Георгія на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо відмови у виплаті йому 

зарплати. 

1931 р. 

1932 р. 

  

726  Справа про розгляд протесту 

примарії м. Сторожинець на 

рішення комунальної ради 

1931 р.   



                                                                          99 

міста щодо виплати грошової 

компенсації службовцю 

примарії Царевичу Штефану 

за виконання понаднормових 

робіт. 

727  Справа про анулювання 

рішення засідання делегації 

повітової ради префектури 

Кимпулунгського повіту 

щодо звільнення примаря 

комуни Садова Пандела 

Георгія від сплати коштів 

неправильно отриманих при 

нарахуванні йому зарплати. 

1931 р.   

728  Справа про розгляд заяви 

примаря комуни Топорауць 

щодо повернення примарем, 

нотарем та секретарем 

примарії коштів неправильно 

отриманих при нарахуванні 

зарплати. 

1931 р. 

1932 р. 

  

729  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії м. Ватра-

Дорней на рішення примарії 

міста щодо зниження їй 

зарплати. 

1931 р. 

1932 р. 

  

730  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії комуни 

Бурдужень Попеску Софії на 

рішення Сучавської повітової 

ради щодо затвердження 

бюджету комуни на 1931 р., в 

якому передбачено зниження 

їй зарплати. 

1931 р. 

1932 р. 

  

731  Справа про розгляд заяви 

префектури Дорохойського 

повіту на колишнього 

примаря комуни Савень за 

привласнення державних 

коштів.  

1931 р. 

1933 р. 

  

732  Заява службовців 1931 р.   
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адміністративних органів про 

виплату заборгованості по 

зарплаті та нарахування 

пенсії. 

733  Справа про розгляд заяви 

примарії м. Чернівці щодо 

перевірки рішення делегації 

комунальної ради про 

виплату гонорару адвокату 

Алексану. 

1931 р.   

734  Тарифікаційні відомості 

службовців дорожньо-

технічних відділів по повітам 

Румунії. 

1931 р.   

735  Відомості, видаткові ордери 

на виплату зарплати та 

відрядних службовцям 

дорожнього відділу та членам 

зоотехнічної комісії 

префектури 

Сторожинецького повіту. 

Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

господарські потреби.  

1930 р. 

1931 р. 

  

736  Справа про розгляд запиту 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо виплати відрядних 

членам повітової тимчасової 

комісії. 

1931 р.   

737  Справа про розгляд запиту 

префектури Чернівецького 

повіту щодо виплати 

службовцям відрядних. 

1931 р.   

738  Справа про розгляд запиту 

префектури Дорохойського 

повіту щодо виплати 

службовцям відрядних. 

1931 р.   

739  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Радауць 

Грегірчека Тодера на рішення 

1931 р. 

1933 р. 
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тимчасової комісії щодо 

затвердження відрядних 

витрат префекту та директору 

префектури Радауцького 

повіту. 

740  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Козмень 

Гешка Іоана на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо затвердження 

відрядних витрат примарю 

комуни. 

1931 р.   

741  Справа про розгляд заяви 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Остра на 

виплату відрядних членам 

комунальної ради. 

1931 р. 

1932 р. 

  

742  Справа про розгляд протесту 

адміністративного 

інспекторату на рішення 

тимчасової комісії примарії 

м. Чернівці щодо виплати 

відрядних витрат службовцям 

примарії. 

1931 р. 

1932 р. 

  

743  Листування з префектурою 

Радауцького повіту про 

розгляд доповідної записки 

голови Радауцького 

трибуналу на скорочення 

відрядних службовцям 

трибуналу Гнідей Артуру та 

Брукеру Людовіку у зв’язку з 

проведенням виборів в 

повітову раду. 

1931 р.   

                      1932 рік        

744  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ за 1932 р. 

1932 р.   

745  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ за 1933 р. 

1932 р. 

1933 р. 
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746  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ, рішення 

префекта Чернівецького 

повіту та листування про 

відкриття додаткових 

кредитів та витрату коштів по 

бюджетним статтям.  

1932 р. 

1933 р. 

  

747  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ про 

порядок нарахування 

зарплати та відрядних 

службовцям. Перевірки 

фінансових звітів. 

1932 р.   

748  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ про 

відновлення комунальних рад 

примарії та надання 

відомостей щодо 

адміністративного поділу 

повітів. Перелік протестів, 

що надійшли проти рішення 

префектів про 

адміністративний поділ 

повітів. 

1932 р.   

749  Рішення префектури 

Сторожинецького повіту про 

адміністративний поділ 

повіту та перелік комун 

повіту. 

1932 р.   

750  Рішення префектури 

Сучавського повіту про 

адміністративний поділ 

повіту. 

1932 р.   

751  Рішення префектури 

Дорохойського повіту та 

протокол засідання 

тимчасової комісії про 

адміністративний поділ 

повіту. 

1932 р.   

752  Акти перевірки діяльності 

примарії комуни Бродіна 

1932 р.   
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примпретором волості 

Путила. 

753  Акти перевірки діяльності 

примарії комуни Валя-

Пушней. Доповідна записка 

голови тимчасової комісії 

примарії Хау Прокопа та 

касира Гау Теодора про 

витрату коштів на придбання 

пасовища. 

1932 р.   

754  Протоколи засідань 

адміністративного суду. 

1932 р.   

755  Рішення засідань 

адміністративного суду за 

1932 р. 

1932 р.   

756  Рішення адміністративного 

суду за 1932 р. 

1932 р.   

757  Рішення адміністративного 

суду за 1933 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

758  Рішення адміністративного 

суду за 1932 р. 

1932 р.   

759  Рішення адміністративного 

суду за 1932 р. 

1932 р.   

760  Рішення адміністративного 

суду за 1932 р. 

1932 р.   

761  Акти про призначення складу 

секцій адміністративного 

суду на 1938 р. та чергувань 

службовців на період 

релігійних свят. 

1932 р. 

1937 р. 

  

762  Акти про призначення складу 

суду для розгляду протестів. 

1932 р.   

763  Акти про призначення 

службовців до складу суду. 

1932 р.   

764  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ про 

призначення, переміщення та 

накладення дисциплінарних 

стягнень на службовців 

адміністративного суду. 

1932 р. 

1938 р. 

  



                                                                          104 

765  Заяви службовців про 

надання їм відпусток та 

проведення перерахування 

зарплати.  

1932 р.   

766  Заява службовців суду про 

надання їм відпусток та 

листування з Міністерством 

внутрішніх справ по цьому 

питанню. 

1932 р.   

767  Формулярні списки 

службовців 

адміністративного суду з 

зазначенням займаної посади, 

відношення до військової 

служби та отримання 

нагород. 

1932 р.   

768  Позовна заява Чернівецького 

філіалу страхового 

товариства «Стячуа 

Роминієй» про накладення 

секвестру на зарплату 

службовця суду 

Кобилянського Корнелія за 

невиплату судових витрат. 

1932 р.   

769  Відомості на виплату 

зарплати службовцям 

адміністративного суду. 

1932 р.   

770  Відомості на виплату 

зарплати службовцям 

адміністративного суду за 

січень 1932 р. Протокол та 

листування з Міністерством 

внутрішніх справ про 

порядок проведення стягнень 

податків з зарплати 

службовців. 

1932 р.   

771  Відомості на виплату 

зарплати службовцям 

адміністративного суду за 

1932 р. 

1932 р.   

772  Відомості на виплату 1932 р.   
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зарплати службовцям 

адміністративного суду. 

Рішення про проведення 

стягнення з зарплати 

службовців Кобилянського 

Корнелія, Сайферта 

Альфонса та Стрежака 

Василя за не вихід, 

запізнення на службу  та 

рішенням судових інстанцій. 

1934 р. 

773  Акт оподаткування 

адміністративного суду на 

1932 р. 

1932 р.   

774  Книга реєстрації вихідних 

документів. 

1932 р.   

775  Книга реєстрації вихідних 

документів за 1932-1936 рр. 

1932 р. 

1936 р. 

  

776  Справа про розгляд протесту 

примаря та членів 

комунальної ради комуни 

Валя-Козьминулуй на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

розпуску комунальної ради. 

1932 р.   

777  Справа про розгляд протесту 

комунального радника 

примарії м. Кимпулунг 

Танера Абрама проти складу 

новообраної комунальної 

ради. 

1932 р. 

1934 р. 

  

778  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Воєводяса 

Штрауба Рудольфа, Гашлера 

Йоганна та Штрауба Франца 

проти складу новообраної 

тимчасової комісії при 

примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

779  Справа про розгляд заяви           

2-го міністерського 

інспекторату в м. Чернівці 

щодо анулювання рішення 

1932 р.   
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тимчасової комісії м. Радауць 

з розподілу обов’язків серед 

членів комісії. 

780  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців м. Плоска на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

781  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Бадеуць 

на результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

782  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни 

Руджиноаса на результати 

виборів в комунальну раду 

примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

783  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Литень на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

784  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Радашень 

на результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

785  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Слетіоара 

на результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

786  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Гілішешть 

на результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

787  Справа про розгляд 

колективного протесту 

1932 р. 

1933 р. 
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мешканців комуни Бродіна на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

788  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Тодірешть 

на результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

789  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців м. Корчешть на 

результати виборів примаря 

та в комунальну раду 

примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

790  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Браешти 

на результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

791  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Станешть-

де-Жос на результати виборів 

в комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

792  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни 

Лукочешти на результати 

виборів в комунальну раду 

примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

793  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Купка на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії та 

примаря. 

1932 р. 

1933 р. 

  

794  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Петрауць 

Киселиці Петра та Піцула 

Василя на результати виборів 

в комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 
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795  Справа про розгляд протесту 

учителя комуни Дарабань 

Боінджану Петра на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

796  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Фратауць-

Векь Філімона Іоана та 

Гузика Гаврила на результати 

виборів в комунальну раду 

примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

797  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Михайлень Босі 

Костянтина на результати 

виборів в комунальну раду 

примарії. 

1934 р.   

798  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Валя-

Боулуй Юрійчука Іоана на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

799  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців м. Вашкауць на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р.   

800  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Селетин 

на результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

801  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Тереблеча 

Губіча Едуарда та Фріца на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

802  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни 

Городиштя на результати 

виборів в комунальну раду 

1932 р. 

1933 р. 
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примарії. 

803  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Ганешть 

на результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

804  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Карапчіу 

на результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

805  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Стража 

Кіра Василя на результати 

виборів в комунальну раду 

примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

806  Справа про розгляд протесту 

кандидатів в члени 

комунальної ради примарії 

комуни Качіка Дем’яна Етку 

та Кожокаріу Іфтима на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

807  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Бабин 

Кострежа Василя, Преймака 

Дмитра та Каліндреки Іоана 

на результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

808  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Сучавень 

Бурла Василя на результати 

виборів в комунальну раду 

примарії та примаря. 

1932 р. 

1933 р. 

  

809  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни 

Мушениця Бербуца Штефана 

та Преда Іоана на результати 

виборів в комунальну раду 

примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

810  Справа про розгляд протесту 1932 р.   
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членів комунальної ради 

примарії та мешканців 

комуни Іджешть на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1933 р. 

811  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Будінець 

Ончіу Георге та Логіна Іллі 

на результати виборів 

примаря. 

1932 р. 

1933 р. 

  

812  Справа про розгляд протесту 

виборців комуни Сінеуць-де-

Жос Лазарека Штефана та 

Левицького Іоана на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р.   

813  Справа про розгляд протесту 

виборців комуни Валовець 

Кока Костянтина, Аврама 

Георгія та Буліги Тоадера на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

814  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Строешть 

Барбароша Миколи на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії.  

1932 р. 

1933 р. 

  

815  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни  Виковул-

де-Сус Бодале Сільвестра та 

Георгеску Георге на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

816  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни  Ідешть 

Мораріу Олександра та 

Флоря Олекси на результати 

виборів в комунальну раду 

примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

817  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни  Солонець 

1932 р. 

1933 р. 
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Тіпа Миколи та Гросу Сави 

на результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

818  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни  Ступка 

Розметенюка Іоана та 

Ботушана Михая на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

819  Справа про розгляд протесту 

кандидатів в комунальну 

раду примарії комуни 

Воєводяса Куфнера Карла та 

Ашкенбренера Амброса 

проти результатів виборів в 

комунальну раду. 

1932 р. 

1933 р. 

  

820  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців м. Мазанаешть на 

результати виборів примаря 

та в комунальну раду 

примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

821  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни  

Команешть Софіана Прокопа 

та Чельняка Павела на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

822  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни  

Бурдужень Маноліу Григорія 

та Малуци Костянтина на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

823  Справа про розгляд протесту 

Харена Костянтина на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії 

комуни Стирча. 

1932 р. 

1933 р. 

  

824  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни  

1932 р. 

1933 р. 

  



                                                                          112 

Фретеуцій-Ной Андроніка 

Андрішана, Бучеського 

Георгія та Мойсюка Штефана   

на результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

825  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни  Бербешть 

Данеляка Михая на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р.   

826  Справа про розгляд протесту 

помічників примаря комуни 

Красна-Путней Перчека 

Миколи та Софрона Істратія 

на результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

827  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни  Кміт 

Пашканюка Іоана, Власина 

Іоана та Скробака Дмитра  на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

828  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни  

Гринічешть Ціби Гаврлила та 

Морошана Миколи  на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

829  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни  Престіона 

Головатого Лазара, Манга 

Франца та Михайлюка 

Штефана  на результати 

виборів в комунальну раду 

примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

830  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни  Фінтина-

Алба Сергіїва Прокопа, 

Тодорко Терентія та 

Кудріашова Івана  на 

результати виборів в 

1932 р. 

1933 р. 
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комунальну раду примарії. 

831  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни  

Станешть-де-Сус Сопіта 

Петра, Івончака Тодосія та 

Родоечука Штефана  на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

832  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни  Гирбауць 

Ткачука Миколи та Місареа 

Іоана  на результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

833  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни  

Драгоешть Кука Георгія, 

Русу Іллі та Кука Єлисея  на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

834  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни  Пиртешть 

Стругару Василя та Мирона   

на результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

835  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни  Міоркань 

Урсу Дмитра, Флішки 

Костакія та Кузика Іоана  на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

836  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Вілауча 

Гакмана Миколи  на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

837  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Городнік-

де-Жос Преліпчану Миколи 

та Бузняка Танаса на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 
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838  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Фретеуць-

де-Сус Енгеля Якоб, Бренера 

Адама та Комрада Фріца на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

839  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Жадова 

Стробела Олександра на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

840  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Фрасин 

Чоботаря Василя та 

Козьмицького Василя на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р.   

841  Справа про розгляд протесту 

виборців комуни Валя-Сяке 

Кіращу Василя та Флореску 

Георгія на результати виборів 

в комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1935 р. 

  

842  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Слобозія-

Баніла Лесіо Флоря та 

Андрієвича Василя на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

843  Справа про розгляд протесту 

виборців комуни Баніла на 

Сиреті Чоморожа Тоадера, 

Андрука Георгія та Колотела 

Іоана на результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

844  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Кілішень 

Дура Георгія, Чоботаря 

Миколи та Дура Костянтина 

на результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

845  Справа про розгляд 1932 р.   
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колективного протесту 

мешканців комуни Чумирна 

проти порядку проведення 

виборів в комунальну раду 

примарії, примаря та 

знищення виборчих списків. 

1933 р. 

846  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Доротея 

проти знищення виборчих 

списків. 

1932 р.   

847  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Петричень 

Сидоряка Георгія та Кицюка 

Георгія на результати виборів 

примаря. 

1932 р. 

1933 р. 

  

848  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Ясловець 

Магдича Георгія, Белоштея 

Іоана та Оларія Василя на 

результати виборів примаря 

Стругару Костянтина. 

1932 р. 

1933 р. 

  

849  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення тимчасової 

комісії примарії комуни 

Бурдужень щодо звільнення 

члена комісії Максим Г. 

1932 р. 

1933 р. 

  

850  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Чагор 

Чорнея Миколи, Москалюка 

Штефана та Страчука Іона 

проти звільнення з посади 

голови тимчасової комісії 

примарії Предіе Олександра 

та продажу кооперації 

комуни земельної ділянки. 

1932 р. 

1933 р. 

  

851  Документи (рішення, 

доповідні записки, протести) 

проти результатів виборів в 

комунальну раду. 

1932 р. 

1933 р. 
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852  Протест виборців комуни 

Баніла Іванчука Штефана, 

Курелюка Андрія та 

Гордічука Михая проти 

результатів виборів в 

комунальну раду. 

1932 р. 

1933 р. 

  

853  Рапорти судових інстанцій 

про ненадходження протестів 

проти результатів виборів в 

комунальні ради. 

1932 р.   

854  Доповідні записки та рішення 

адміністративного суду про 

перевірку рішень засідань 

тимчасової комісії при 

префектурі повіту Бая. 

1932 р.   

855  Справа про затвердження 

рішення засідання тимчасової 

комісії при префектурі 

Сучавського повіту 

зафіксованих у протоколах. 

1932 р. 

1933 р. 

  

856  Справа про затвердження 

рішень засідання тимчасової 

комісії префектури повіту Бая 

зафіксованих в протоколах. 

1932 р.   

857  Справа про затвердження 

рішень засідання тимчасової 

комісії префектури повіту Бая 

зафіксованих в протоколі. 

1932 р. 

1933 р. 

  

858  Справа про затвердження 

рішень засідання тимчасової 

комісії префектури 

Кимпулунгського повіту  

зафіксованих в протоколах. 

1932 р. 

1933 р. 

  

859  Справа про затвердження 

рішень засідання тимчасової 

комісії при примарії               

м. Чернівці зафіксованих в 

протоколах. 

1932 р.   

860  Справа про перевірку та 

затвердження рішень 

зафіксованих в протоколах 

1932 р.   
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засідань тимчасової комісії 

примарії м. Чернівці.  

861  Справа про перевірку та 

затвердження рішень 

прийнятих на засіданнях 

тимчасової комісії примарії 

м. Чернівці.  

1932 р.   

862  Справа про перевірку 

засідання тимчасової комісії 

при префектурі повіту Бая 

зафіксованих в протоколах. 

1932 р.   

863  Справа про перевірку рішень 

засідань тимчасової комісії 

префектури Дорохойського 

повіту. 

1932 р.   

864  Справа про затвердження 

протоколу засідання 

тимчасової комісії 

префектури Чернівецького 

повіту. 

1932 р.   

865  Протоколи засідань 

тимчасової комісії при 

префектурі Сучавського 

повіту, надіслані для 

затвердження. 

1932 р. 

1933 р. 

  

866  Протоколи засідань 

тимчасової комісії 

префектури Чернівецького 

повіту за   1932 р., надіслані 

до відома. 

1932 р.   

867  Протокол засідання 

тимчасової комісії 

префектури Чернівецького 

повіту, надісланий до відома. 

1932 р.   

868  Протокол засідання 

тимчасової комісії 

префектури Дорохойського 

повіту, надісланий до відома. 

1932 р.   

869  Протоколи засідань делегації 

повітової ради префектури 

Дорохойського повіту за  

1932 р.   
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1932 р. 

870  Протоколи засідань 

тимчасової комісії 

префектури Дорохойського 

повіту за 1932 р. 

1932 р.   

871  Протоколи засідань 

тимчасової комісії 

префектури Кимпулунгського 

повіту за     1932 р. 

1932 р.   

872  Протокол засідання 

тимчасової комісії 

префектури Кимпулунгського 

повіту.  

1932 р.   

873  Протоколи засідань 

тимчасової комісії 

префектури Дорохойського 

повіту за 1932 р. 

1932 р.   

874  Протоколи засідань 

тимчасової комісії 

префектури 

Сторожинецького повіту за   

1932 р. 

1932 р.   

875  Протоколи засідань 

тимчасової комісії 

префектури 

Сторожинецького повіту за   

1932 р. 

1932 р.   

876  Протоколи засідань 

тимчасової комісії при 

примарії м. Чернівці за           

1932 р. 

1932 р.   

877  Протоколи засідань 

тимчасової комісії при 

префектурі повіту Бая за   

1932 р. 

1932 р.   

878  Протоколи засідань 

тимчасової комісії при 

префектурі повіту Бая за   

1932 р. 

1932 р.   

879  Протокол засідання 

тимчасової комісії 

1932 р.   
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префектури Кимпулунгського 

повіту. 

880  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії 

Босанчік зафіксовані в 

протоколі засідання ради. 

1932 р. 

1933 р. 

  

881  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни 

Лукавецул-де-Сус Ціпера 

Йоганна, Гауреляка Георгія 

та Матеса Йоганна проти 

рішень засідання тимчасової 

комісії примарії.  

1932 р. 

1933 р. 

  

882  Справа про розгляд заяви 

Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату щодо 

анулювання рішень 

тимчасової комісії при 

префектурі Дорохойського 

повіту, зафіксованих в 

протоколі. 

1932 р. 

1933 р. 

  

883  Справа про розгляд заяви 

претури волості Флондорень 

щодо анулювання рішень 

засідання комунальної ради 

примарії комуни Сучавень, 

зафіксованих в протоколі. 

1932 р.   

884  Справа про розгляд запиту 

нотаря комуни Рагожешть 

щодо повідомлення членів 

комунальної ради про явку їх 

на засідання комунальної 

ради примарії. 

1932 р.   

885  Справа про затвердження 

бюджету примарії м. Чернівці 

на 1932 р. 

1932 р.   

886  Справа про затвердження 

бюджету примарії м. Чернівці 

1932 р.   
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на 1932 р. 

887  Справа про затвердження 

бюджету примарії комуни 

Михайлень на 1932 р. 

1932 р.   

888  Справа про затвердження 

бюджету примарії комуни 

Пашкань на 1932 р. 

1932 р.   

889  Справа про затвердження 

бюджету примарії комуни 

Окна на 1932 р. 

1932 р.   

890  Справа про затвердження 

бюджету примарії м. Дорохой 

на 1932 р. 

1932 р.   

891  Справа про затвердження 

бюджету примарії м. Садгора 

на 1932 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

892  Бюджет примарії м. Вижниця 

на 1932 р., надісланий до 

відома. 

1932 р.   

893  Бюджет примарії комуни 

Вама на 1932 р, та на 1-й 

квартал 1933 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

894  Бюджет примарії                          

м. Кимпулунг на 1932 р., 

надісланий до відома. 

1932 р.   

895  Бюджет примарії м. Пашкань 

на 1932 р., надісланий до 

відома. 

1932 р.   

896  Бюджет примарії комуни 

Михайлень на 1932 р., 

надісланий до відома. 

1932 р. 

1933 р. 

  

897  Бюджет примарії комуни 

Михайлень на 1932 р., 

надісланий до відома. 

1932 р.   

898  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Пресекурень 

на рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо затвердження бюджету 

на 1932 р. 

1932 р. 

1934 р. 
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899  Справа про розгляд протесту 

ветеринарного лікаря 

Бруминського Антона на 

рішення адміністративного 

інспекторату м. Чернівці 

щодо затвердження бюджету 

примарії м. Вижниця на       

1932 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

900  Справа про розгляд протесту 

примарії м. Сторожинець на 

рішення Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату щодо 

затвердження бюджету міста 

на 1932 р. 

1932 р.   

901  Справа про розгляд протесту 

службовців примарії                  

м. Радауць Марку 

Кристофора, Русу Петра та 

міської лікарні на рішення 

адміністративного 

інспекторату щодо 

затвердження бюджету міста 

на 1932 р. 

1932 р.   

902  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Драчинці 

Прокіпця Петра на рішення 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо затвердження бюджету 

на 1932 р. 

1932 р. 

1934 р. 

  

903  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Цурень 

Голатюка Михая на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту щодо затвердження 

бюджету на 1932 р. 

1932 р.   

904  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Вижниця 

Волохи Сала та Фогеля 

Маркуса щодо затвердження 

1932 р. 

1933 р. 
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бюджету на   1932 р. 

905  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни 

Неполокауць Стрішка 

Сільвестра, Сорочану 

Прокопія та Цопа Петра на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету 

примарії на 1932 р. 

1932 р.   

906  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Бордей на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету 

комуни на 1932 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

907  Справа про розгляд протесту 

касира примарії комуни 

Задобрень Костюка Георгія 

на рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету 

комуни на 1932 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

908  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Чинькау на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету 

комуни на 1932 р. 

1932 р.   

909  Справа про розгляд протесту 

примарії м. Садгора на 

рішення адміністративного 

інспекторату щодо 

затвердження бюджету на 

1932 р. 

1932 р.   

910  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Фелтичень 

на рішення адміністративного 

інспекторату щодо 

затвердження бюджету на 

1932 р. 

1932 р.   
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911  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни 

Драчинець Саучука Танасія 

та Прокопека Петра на 

рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо затвердження бюджету 

комуни на 1932 р. 

1932 р.   

912  Справа про розгляд протесту 

цукрового заводу «Жучка» 

проти затвердження бюджету 

примарії комуни Жучка-Веке 

на 1932 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

913  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Ватра-

Дорней, директора школи 

Гуцану Василя та службовця 

примарії Козан Вероніки на 

рішення Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату щодо 

затвердження бюджету 

примарії на 1932 р. 

1932 р.   

914  Справа про розгляд протесту 

бухгалтера примарії                      

м. Дорохой Тітуса Лазара на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1932 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

915  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Дорошауць 

на рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на   

1932 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

916  Справа про розгляд протесту 

колишніх службовців 

примарії Станештій-де-Жос 

на рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

1932 р. 

1933 р. 
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щодо затвердження бюджету 

на 1932 р. 

917  Справа про розгляд протесту 

поміщика комуни 

Добронауць Шварца Фрідріха 

на рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1932 р. 

1932 р   

918  Справа про розгляд протесту 

санітарного відділу 

Радауцького повіту на 

рішення Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату щодо 

затвердження бюджету 

примарії м. Радауць на                

1932 р. 

1932 р.   

919  Справа про розгляд запиту 

префектури Байського повіту 

щодо можливостей внесення 

до бюджету префектури 

коштів, які підлягають сплаті 

власнику магазину Поповичу 

Костянтину за доставку 

канцелярського приладдя.  

1932 р. 

1933 р. 

  

920  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення тимчасової 

комісії примарії комуни 

Дерманешть щодо 

затвердження витрат на 

проведення виборів в 

комунальну раду примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

921  Справа про розгляд запиту 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо асигнування коштів на 

утримання початкових шкіл в 

комунах. 

1932 р.   

922  Справа про розгляд запиту 1932 р.   
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примарії м. Чернівці щодо 

асигнування коштів на 

утримання театру                        

м. Чернівці. 

923  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішень комунальної ради 

примарії комуни Босанча про 

виділення коштів для 

складання фінансового та 

зняття з мешканця Полоника 

Миколи боргу за 

користування комунальним 

пасовиськом. 

1932 р. 

1933 р. 

  

924  Справа про розгляд запиту 

префектури Байського повіту 

щодо можливості надання 

матеріальної допомоги 

Чернівецькому товариству з 

розповсюдження французької 

культури «Амитне франсез». 

1932 р.   

925  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Ватра-Дорней 

щодо можливості відкриття 

додаткових кредитів без 

затвердження вищестоящих 

органів. 

1932 р.   

926  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Дорохой щодо 

можливості відкриття 

додаткових кредитів для 

погашення неоплачених 

видаткових ордерів минулого 

фінансового року. 

1932 р.   

927  Справа про затвердження 

рішення засідання тимчасової 

комісії префектури 

Чернівецького повіту щодо 

відкриття додаткових 

кредитів на придбання 

1932 р.   
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транспортних засобів для 

жандармського легіону. 

928  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Вижниця 

Вогеля Маркуса, Вайнберга 

Герша та Дойча Калмана на 

рішення тимчасової комісії 

щодо відкриття додаткових 

кредитів для збільшення 

зарплати примарю, виплати 

відрядних членам тимчасової 

комісії та перенесення ринку 

на периферію. 

1932 р.   

929  Документи (протоколи, 

рапорти, листування) про 

відкриття префектурами 

додаткових кредитів. 

1932 р.   

930  Рапорт голови тимчасової 

комісії примарії комуни          

м. Вама про відкриття 

додаткових кредитів на 

адміністративно-господарські 

потреби. 

1932 р.   

931  Справа про розгляд запиту 

префекта Чернівецького 

повіту щодо виплати коштів 

земельному відділу за 

складання плану експлуатації 

комунального пасовиська 

примарією комуни Жучка-

Веке. 

1932 р.   

932  Справа про розгляд протесту 

колишнього примаря комуни 

Зеленеу Крижановського 

Олексія та секретаря 

Еедельгайта Йосипа на 

рішення тимчасової комісії 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо внесення коштів 

неправильно витрачених по 

1932 р. 

1933 р. 
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бюджетним статтям. 

933  Справа про розгляд запиту 

префектури Чернівецького 

повіту щодо сплати боргу 

чеському банку «Устредні 

Банка Ческіч Спорітелен» 

повітовими комітетами 

шосейних доріг. 

1932 р.   

934  Справа про розгляд протесту 

комунального радника               

м. Сторожинець Рудника 

Клеменса на рішення 

примарії щодо накладення 

секвестру на боргове 

зобов’язання примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

935  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Захарешть 

про сплату боргу по 

зобов’язанню. 

1932 р. 

1933 р. 

  

936  Справа про розгляд заяви           

2-го адміністративного 

інспекторату в м. Чернівці 

щодо анулювання рішення 

тимчасової комісії при 

примарії м. Сирет про сплату 

боргу мешканцю Векселю А. 

1932 р. 

1933 р. 

  

937  Акти перевірки фінансової 

діяльності примарії комуни 

Неполокауць. 

1932 р.   

938  Рапорт генерального 

адміністративного 

інспекторату про результати 

перевірки діяльності ощадної 

каси м. Радауць. 

1932 р.   

939  Рапорт примаря м. Радауць 

про витрату коштів для 

надання допомоги 

безробітним. 

1932 р.   
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940  Рапорти службовців 

фінансового відділу про 

проведені ними перевірки 

фінансових звітів примарій 

сіл та комун.  

1932 р. 

1933 р. 

  

941  Рапорти членів перевірочної 

комісії при примарії                    

м. Дорохой Паранича 

Георгія, Гольдгамера Ісідора 

та Чудіна Георгія про 

результати перевірки 

прибутків та витрат коштів 

примарії за січень 1932 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

942  Акт та рапорт про результати 

перевірки фінансового звіту 

примарії с. Пустоая за             

1930 р. 

1932 р.   

943  Листування з примарією           

м. Козмень про перевірку 

місячних фінансових звітів 

примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

944  Листування з префектурою 

Дорохойського повіту про 

перевірку фінансового звіту 

префектури за січень 1932 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

945  Листування з примарією             

м. Герца про перевірку 

фінансового звіту примарії за 

січень 1932 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

946  Листування з префектурою 

Сучавського повіту про 

перевірку фінансових звітів 

префектури за січень-лютий   

1932 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

947  Листування з примарією                

м. Савень про перевірку 

фінансових звітів примарії за 

січень-березень 1932 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

948  Листування з примарією 

комуни Пашкань про 

перевірку фінансових звітів 

1932 р. 

1933 р. 
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примарії.  

949  Листування з примарією 

комуни Солка про перевірку 

фінансових звітів примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

950  Листування з примарією          

м. Сучава про перевірку 

фінансових звітів примарії за 

січень-квітень 1932 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

951  Листування з примарією 

комуни Михайлень про 

перевірку витрат та прибутків 

коштів примарії за січень-

лютий 1932 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

952  Справа про затвердження 

акту перевірки проведених 

витрат примарією комуни 

Дарабань. 

1932 р. 

1933 р. 

  

953  Справа про розгляд протесту 

претури волості Козьминулуй 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Цурень 

щодо затвердження 

фінансового звіту за              

1932-1933 рр. та правил 

утримання комунальної 

охорони. 

1933 р.   

954  Справа про розгляд заяви 

претури Дністровської 

волості щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Пирнул-

Негру про затвердження 

фінансового звіту за             

1932-1933 рр. та правил 

стягнення податків за 

користування комунальними 

дорогами. 

1933 р.   

955  Справа про розгляд протесту 

шкільного комітету хутора 

Мошь на рішення примарії 

комуни Жучка-Веке щодо 

1933 р.   
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затвердження фінансового 

звіту примарії за                      

1932-1933 рр. 

956  Справа про розгляд заяви 

претури Дністровської 

волості щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Василеу про 

затвердження фінансового 

звіту примарії за 1932 р. 

1933 р.   

957  Справа про розгляд заяви 

претури Шипеницької 

волості щодо анулювання 

рішень комунальної ради 

примарії комуни Южинешть 

про затвердження 

фінансового звіту примарії за 

1932-1933 рр., плану ремонту 

та утримання мостів. 

1933 р.   

958  Справа про розгляд заяви 

претури волості Флондорень 

щодо анулювання рішень 

комунальної ради примарії 

комуни Купка про 

затвердження фінансового 

звіту примарії за               

1932-1933 рр., та призначення 

комісії з проведення 

аукціонів. 

1933 р.   

959  Справа про розгляд протесту 

претури Шипентцької волості 

проти рішення комунальної 

ради примарії комуни 

Дубауць щодо затвердження 

фінансового звіту примарії за 

1932 р., та правил 

комунальної охорони. 

1933 р.   

960  Справа про розгляд заяви 

претури Шипеницької 

волості щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

1933 р.   
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примарії комуни Шишкауць 

про затвердження 

фінансового звіту примарії за 

1932-1933 фінансовий рік. 

961  Відомості обліку витрат 

префектури Сучавського 

повіту за 1932 р., надіслані 

для затвердження. 

1932 р. 

1933 р. 

  

962  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Заставна щодо 

відновлення втраченого 

бухгалтером примарії 

місячного фінансового звіту. 

1932 р.   

963  Справа про затвердження 

витрат коштів за 1932 р. 

примарією м. Радауць. 

1932 р. 

1933 р. 

  

964  Справа про перевірку 

фінансових звітів примарії       

м. Дарабань за січень-

березень 1932 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

965  Справа про перевірку 

фінансових звітів примарії        

м. Сирет за січень-лютий       

1932 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

966  Фінансовий звіт примарії           

м. Заставна за січень-

березень 1932 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

967  Фінансовий звіт примарії             

м. Гура-Гуморулуй за січень-

лютий 1932 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

968  Фінансовий звіт примарії          

м. Вижниця за 1932-1933 рр. 

1933 р.   

969  Відомості обліку витрат 

примарії м. Сучава за 1932 р. 

надіслані для затвердження. 

1932 р. 

1933 р. 

  

970  Видаткові ордери примарії    

м. Дорохой надіслані до 

відома. 

1932 р. 

1933 р. 

  

971  Журнал реєстрації 

затвердження фінансових 

звітів примарій комун. 

1932 р.   
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972  Книга реєстрації рухомого та 

нерухомого майна примарії 

комуни Боянчень. 

1932 р.   

973  Інвентарний опис майна 

комуни Ставчень за 1932 р. 

1932 р.   

974  Інвентарний опис рухомого 

та нерухомого майна 

примарії м. Ватра-Дорней. 

1932 р. 

1933 р. 

  

975  Книга реєстрації рухомого та 

нерухомого майна примарії 

комуни Лужани. 

1932 р.   

976  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Вижниця щодо 

обкладання комунальними 

податками власників 

торгових підприємств та 

житлових будинків. 

1932 р.   

977  Справа про розгляд запиту 

префектури Чернівецького 

повіту щодо стягнення 

податків за користування 

дорогами в м. Чернівці. 

1932 р.   

978  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Чернівці щодо 

обкладання податками 

прийнятих на службу за 

договором робітників. 

1932 р.   

979  Справа про розгляд протесту 

акціонерних товариств з 

експлуатації цукрових 

заводів «Лужани» та 

«Жучка» на рішення 

тимчасової комісії примарії 

комуни Жучка-Веке щодо 

затвердження правил 

стягнення податків. 

1932 р.   

980  Справа про затвердження 

рішення тимчасової комісії 

примарії м. Чернівці щодо 

стягнення комунальних 

податків. 

1932 р.   
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981  Справа про анулювання 

рішення примарії м. Чернівці 

щодо стягнення додаткових 

податків з власників готелів 

«Палас» та «Готліб». 

1932 р.   

982  Справа про розгляд апеляції 

мешканки м. Кимпулунг 

Таннер Рози щодо зниження 

їй комунальних податків. 

1932 р.   

983  Справа про розгляд заяви 

префектури Радауцького 

повіту на рішення тимчасової 

комісії при примарії                  

м. Радауць щодо зниження 

заборгованостей по 

комунальним податкам. 

1932 р. 

1933 р. 

  

984  Справа про розгляд протесту 

примарії м. Вижниця на 

протоколи складені 

податковим відділом щодо 

обкладання мешканців 

комунальними та 

прибутковими податками. 

1932 р. 

1933 р. 

  

985  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Гроса 

Якоба на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо обкладання його 

комунальними податками. 

1932 р.   

986  Справа про розгляд протесту 

домовласника в м. Чернівці 

Шмідта Давида на рішення 

примарії міста щодо 

обкладання його 

комунальними податками. 

1932 р.   

987  Справа про розгляд протесту 

домовласника в м. Чернівці 

Маніу Аурела на рішення 

примарії міста щодо 

обкладання його 

комунальними податками. 

1932 р.   
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988  Справа про розгляд протесту 

полковника Холбан в комуні 

Котул-Баїнськи проти 

обкладання його 

комунальними податками. 

1932 р. 

1934 р. 

  

989  Справа про розгляд протесту 

адвоката Гаса Фрідріха на 

рішення примарії                         

м. Кимпулунг щодо 

обкладання його 

комунальними податками. 

1932 р. 

1933 р. 

  

990  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Кимпулунг Кац 

Анни на рішення примарії 

міста щодо обкладання її 

комунальними податками. 

1932 р. 

1933 р. 

  

991  Справа про розгляд протесту 

адвоката Шібера Ісака на 

рішення примарії                       

м. Кимпулунг щодо 

обкладання його 

комунальними податками. 

1932 р. 

1933 р. 

  

992  Справа про розгляд протесту 

співвласників нерухомого 

майна Френкеля Менціона та 

Мейєра на рішення примарії 

м. Сучава щодо обкладання їх 

комунальними податками.  

1932 р.   

993  Справа про розгляд протесту 

адвоката м. Кимпулунг Керна 

Саула на рішення примарії 

міста щодо обкладання його 

комунальними податками. 

1932 р. 

1934 р. 

  

994  Справа про розгляд протесту 

комерсанта Крейселя Натана 

на рішення примарії комуни 

Тарашень щодо обкладання 

його комунальними 

податками. 

1932 р. 

1933 р. 

  

995  Справа про розгляд протесту 

комерсанта Старфера 

1932 р. 

1933 р. 
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Габріела на рішення 

комунальної ради примарії   

м. Кимпулунг щодо 

обкладання його 

комунальними податками. 

996  Справа про розгляд протесту 

поміщиків комуни Ошихліби 

Богдановича Казимира та 

Штефанії проти обкладання 

їх комунальними податками. 

1932 р. 

1934 р. 

  

997  Протест поміщика Білгрея 

Карла в м. Вижниця проти 

обкладання його 

комунальними податками. 

1932 р.   

998  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Костина про 

обкладання мешканців 

податками при реєстрації 

фірм. 

1932 р. 

1934 р. 

  

999  Справа про розгляд протесту 

комерсантів м. Кимпулунг 

Шефера Лейба, Тортера Іосія 

та Кісмана Меєра на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо введення податків за 

перевезення товарів. 

1932 р.   

1000  Справа про розгляд протесту 

цукрового заводу «Лужань» 

проти обкладання його 

податками за перевезення 

товарів вулицями комуни 

Козмень. 

1932 р.   

1001  Справа про розгляд протесту 

комерсанта м. Вама 

Мельцера Самуїла на 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Дорна-

Кондрень щодо обкладання 

1932 р. 

1934 р. 
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його податком за перевезення 

лісових матеріалів 

комунальною дорогою. 

1002  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Цона 

Ореста на рішення 

тимчасової комісії при 

примарії щодо обкладання 

його податками за будівельні 

роботи.  

1932 р.   

1003  Справа про розгляд протесту 

Жаложецького Володимира 

на рішення примарії                   

м. Чернівці щодо обкладання 

його податками за 

користування водою для 

будівництва будинку. 

1932 р.   

1004  Справа про розгляд протесту 

Міністерства внутрішніх 

справ на рішення примарії          

м. Заставна щодо здачі з 

аукціону в оренду прав на 

збір комунальних податків. 

1932 р.   

1005  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Заставна 

Буреляна Іоана та Колоняка 

Василя на рішення примарії 

міста щодо здачі з аукціону в 

оренду прав на збір 

комунальних податків. 

1932 р.   

1006  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Вижниця щодо 

можливості здачі з аукціону 

права на збір гербових такс 

на ринках. 

1932 р.   

1007  Справа про розгляд протесту 

Генерального інспекторату     

м. Чернівці на рішення 

тимчасової комісії комуни 

Солка щодо здачі в оренду 

права на стягнення ринкових 

1932 р. 

1933 р. 
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зборів. 

1008  Справа про розгляд протесту 

Генерального інспекторату  

м. Чернівці на рішення 

тимчасової комісії примарії 

м. Сирет щодо здачі в оренду 

права на стягнення ринкових 

зборів. 

1932 р. 

1934 р. 

  

1009  Справа про розгляд протесту 

Генерального інспекторату  

м. Чернівці на рішення 

комунальної ради  комуни 

Ленцешть щодо анулювання 

договору на здачу в оренду 

Лендману Якобу права на 

збір податку за перевезення 

піску та гравію комунальною 

дорогою. 

1932 р. 

1934 р. 

  

1010  Справа про розгляд запиту 

префектури Чернівецького 

повіту щодо встановлення цін 

за забій худоби. 

1932 р.   

1011  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Сирет 

Зільберштейна А. на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо встановлення цін за 

користування 

електроенергією. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1012  Справа про розгляд протесту 

власниці електростанції            

м. Вашківці Григореску Елли 

на рішення Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату щодо зниження 

плати за постачання місту 

електроенергії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1013  Справа про розгляд заяви 

примарії м. Чернівці щодо 

затвердження рішення 

тимчасової комісії примарії 

1932 р.   
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про зниження цін за 

користування вулицями 

міста. 

1014  Справа про розгляд протесту 

адміністративного 

інспекторату на рішення 

тимчасової комісії примарії 

м. Чернівці щодо повернення 

страхових внесків м’ясникам 

за застраховану померлу 

худобу. 

1932 р.   

1015  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Жучка-

Веке Керстя Миколи на 

рішення примарії щодо 

продажу з аукціону його 

майна для виплати боргу. 

1932 р.   

1016  Справа про розгляд протесту 

акціонерного товариства 

«Зарожани» та власника 

цукрового заводу 

Есманського Захарія проти 

секвестрування їхнього майна 

податковим відділом                   

м. Сирет за несплату 

грошового боргу. 

1932 р.   

1017  Справа про розгляд протесту 

мешканки комуни Васлівці 

Вайнінгер Раци на рішення 

примарії щодо накладення 

секвестру на її майно за 

несплату комунальних 

податків. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1018  Справа про розгляд заяви 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо затвердження правил 

організації відділів та 

розподілення обов’язків між 

службовцями примарії 

комуни Вашківці. 

1932 р.   
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1019  Справа про розгляд запиту 

примарії комуни Солка щодо 

організації роботи відділів 

примарії в зв’язку із зміною 

статусу комуни на місто. 

1932 р.   

1020  Справа про розгляд заяви 

Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату щодо 

анулювання рішення 

тимчасової комісії при 

Сторожинецькій префектурі 

про затвердження правил 

організації відділів примарії 

м. Вашківці. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1021  Справа про розгляд протесту 

службовця префектури 

Байського повіту Грешану 

Костянтина проти розподілу 

обов’язків між службовцями 

префектури. 

1932 р.   

1022  Справа про розгляд запиту 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо компетенції тимчасової 

комісії про перевірку та 

затвердження фінансових 

звітів примарій. 

1932 р.   

1023  Справа про розгляд запиту 

префектури Сучавського 

повіту щодо компетенції 

генерального секретаря 

повіту. 

1932 р.   

1024  Справа про розгляд протесту 

примпретора   Прутської 

волості Биршоя Михая на 

рішення примарії м. Чернівці 

щодо обмеження його прав в 

розподілі земельних ділянок. 

1932 р.   

1025  Справа про розгляд скарг 

директорів шкіл комун Ревна 

1932 р.   
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та Вижничоара-Судилів 

Мановича Ніка та Тірона 

Євгена на об’єднаний 

шкільний комітет комуни 

Вижничоара за самовільне 

обмеження їхніх прав в 

управлінні школами. 

1026  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Дорохой щодо 

створення комісії з прийому 

робіт та матеріалів для 

примарії. 

1932 р.   

1027  Справа про розгляд заяви 

префектури Чернівецького 

повіту щодо затвердження 

правил організації 

примусових робіт в комунах. 

1932 р.   

1028  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Балачана 

про проведення примусових 

робіт з очищення канав. 

1932 р. 

1934 р. 

  

1029  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Мерецей 

про накладення штрафу на 

осіб, які порушують 

громадський спокій. 

1932 р.   

1030  Справа про затвердження 

правил примарії м. Чернівці 

щодо постачання 

електроенергії населенню. 

1932 р.   

1031  Справа про розгляд протесту 

префектури 

Сторожинецького повіту на 

рішення примарії м. Вижниця 

щодо списання з мешканців 

1932 р. 

1933 р. 
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заборгованості за 

користування 

електроенергією. 

1032  Справа про розгляд запиту 

префектури Сучавського 

повіту щодо можливості 

призначення арбітра 

тимчасової комісії примарії. 

1932 р.   

1033  Справа про розгляд заяви 

префектури Байського повіту 

щодо анулювання 

затверджених примарією                

м. Пашкань правил 

користування державним 

майном, утримання кладовищ 

та створення комісії для 

перевірки якості продуктів 

харчування. 

1932 р.   

1034  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Кілішень щодо 

утримання комунальних 

доріг. 

1932 р.   

1035  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Шербауць 

про заборону добування 

глини на земельних ділянках 

комунального пасовиська. 

1932 р.   

1036  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Пашкань щодо 

можливості заміни старих 

транспортних засобів 

примарії новими. 

1932 р.   

1037  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Чернівці щодо 

можливості обміну 

1932 р.   
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земельними ділянками для 

будівництва школи. 

1038  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Радауць Керна 

Менделя та Васермана 

Давида на рішення 

тимчасової комісії при 

примарії міста щодо обміну 

земельними ділянками з 

Міністерством державного 

майна. 

1932 р.   

1039  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішення тимчасової комісії 

при примарії комуни Поень 

про обмін комунальної 

земельної ділянки з ділянкою, 

що належить бібліотеці 

«Драгош-Воде». 

1932 р.   

1040  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення тимчасової 

комісії комуни Верхні 

Патровці щодо обміну 

земельної ділянки з 

мешканцями для будівництва 

дороги. 

1932 р.   

1041  Справа про розгляд протесту 

префектури Кимпулунгського 

повіту на рішення тимчасової 

комісії примарії комуни 

Пелтіноаса щодо обміну 

земельних ділянок. 

1932 р. 

1934 р. 

  

1042  Справа про розгляд протесту 

Генерального інспекторату        

м. Чернівці на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Гура-Гуморулуй 

щодо обміну земельними 

ділянками між Розенберг 

1932 р.   
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Жозефіною та Брауном 

Йоганом. 

1043  Справа про розгляд протесту 

префекта Сучавського повіту 

на рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Поень щодо 

передачі сектантам земельної 

ділянки, що належить комуні. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1044  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішень тимчасової комісії 

примарії комуни Дерменешть 

про передачу земельної 

ділянки у власність школі та 

зниження Беженару Георгію 

орендної плати за оренду 

корчми. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1045  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення тимчасової 

комісії примарії комуни 

Команешті щодо передачі 

частини комунального 

пасовиська Якобану Йозефу. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1046  Справа про розгляд заяви 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії Молдовіца про 

відмову від земельної ділянки 

на користь церкви с. Ботуш. 

1932 р.   

1047  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішення тимчасової комісії 

примарії м. Сучава про 

виділення товариству «Лаун 

теніс клуб» ділянки міського 

саду «Арень» під спортивний 

майданчик. 

1932 р. 

1933 р. 
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1048  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни 

Солонецул-Ноу на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо розподілу комунальних 

пасовиськ. 

1932 р.   

1049  Справа про розгляд заяви 

Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату щодо 

анулювання рішення 

тимчасової комісії примарії 

комуни Гура-Путней про 

виділення комунальної 

земельної ділянки для 

будівництва німецького дому. 

1932 р.   

1050  Справа про розгляд протесту 

префектури Чернівецького 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Лужень щодо купівлі 

земельних ділянок для 

будівництва доріг. 

1932 р.   

1051  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Бурдужень 

на огородження комунальних 

земельних ділянок. 

1932 р. 

1934 р. 

  

1052  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Дерменешть 

про продаж Марчуку 

Костянтину комунальної 

земельної ділянки. 

1932 р.   

1053  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення 

1932 р.   
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комунальної ради комуни 

Качіка щодо продажу 

комунальних земельних 

ділянок. 

1054  Справа про розгляд заяви 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо анулювання 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Дорна-

Кандренілор про продаж 

мешканцю Мездрю Карлу 

комунальної земельної 

ділянки. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1055  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення тимчасової 

комісії комуни Дерменешть 

щодо продажу земельної 

ділянки Гуцуляку Дмитру. 

1932 р.   

1056  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Корпата щодо 

продажу земельних ділянок. 

1932 р.   

1057  Справа про розгляд заяви 

Сучавської префектури щодо 

обміну рішення тимчасової 

комісії примарії комуни 

Солка про продаж Циганчуку 

Костану земельної ділянки з 

комунального пасовиська. 

1932 р.   

1058  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Св. Іллі щодо 

продажу з аукціону земельної 

ділянки. 

1932 р. 

1934 р. 

  

1059  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

1932 р. 

1934 р. 
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повіту щодо анулювання 

рішень комунальної ради 

примарії комуни Скея про 

здачу в оренду комунального 

саду без аукціону, введення 

примусових робіт з ремонту 

доріг та іншим питанням. 

1060  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Фрасин 

Дрельчука Емануїла на 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо здачі в оренду 

ділянок комунального 

пасовиська без попереднього 

проведення аукціону. 

1932 р.   

1061  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Петрауць 

про здачу в оренду земельної 

ділянки без аукціону. 

1932 р.   

1062  Справа про розгляд заяви 

примарії комуни Пархауць 

щодо здачі в оренду з 

аукціону комунальних 

земельних ділянок. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1063  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Негостіна 

Федюка Михая на рішення 

тимчасової комісії при 

примарії щодо здачі в оренду 

братам Сакалюкам земельної 

ділянки.  

1932 р. 

1933 р. 

  

1064  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Солка щодо 

здачі в оренду Теханчуку 

Костану комунальної 

1932 р. 

1933 р. 
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земельної ділянки. 

1065  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Рушій-

Менестіоарей про здачу в 

оренду земельних ділянок. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1066  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішень тимчасової комісії 

примарії комуни Солка про 

здачу в оренду земельних 

ділянок Василовичу Георгію, 

Котурбашу Іллі та Паращуку 

Семену. 

1932 р.   

1067  Справа про розгляд заяви 

префектури Радауцького 

повіту щодо затвердження 

рішення примарії комуни 

Ботушаніца про здачу в 

оренду ковалю Меленчуку 

Василю земельної ділянки. 

1932 р.   

1068  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення тимчасової 

комісії примарії комуни 

Костина про здачу в оренду 

Домінському Антону 

земельної ділянки в 

комунальному саду на 

будівництво будинку. 

1932 р.   

1069  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Іпотешть 

про здачу в оренду 

комунальних пасовиськ. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1070  Справа про розгляд протесту 1932 р.   
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мешканців комуни Петрівці 

Гречука Теодора та Ленчука 

Еміліана на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо видачі дозволу на 

встановлення млину на 

земельній ділянці, що 

належить комуні. 

1071  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни 

Манастіоара Брябана Георгія, 

Смоляка Георгія та Боднара 

Василя проти результатів 

аукціону на здачу в оренду 

комунальної земельної 

ділянки. 

1932 р. 

1934 р. 

  

1072  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Валя-

Глодулуй Шафера Ідела на 

результати проведеного 

примарією аукціону на здачу 

в оренду корчми. 

1932 р.   

1073  Справа про розгляд запиту 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо укладання 

договору на здачу в оренду 

приміщення фірмі «Береза». 

1932 р.   

1074  Справа про розгляд протесту 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо затвердження рішення 

тимчасової комісії примарії 

м. Вижниця про здачу в 

оренду комунального 

приміщення дирекції пошти 

та телеграфу. 

1932 р.   

1075  Справа про розгляд протесту 

власника корчми в комуні 

Дорна-Кандренілор Лахніта 

Карла на рішення тимчасової 

комісії щодо здачі в оренду 

1932 р.   
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Аксанту Антону 

комунального готелю. 

1076  Справа про розгляд протесту 

власника ательє в м. Чернівці 

Дрелінгера Карла на рішення 

примарії щодо здачі в оренду 

приміщення товариству 

службовців примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1077  Справа про розгляд протесту 

власника книжкового 

магазину в м. Радауць Козака 

Георгія на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо здачі в оренду 

службовцю Шаферу Густаву 

приміщення в будівлі 

примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1078  Справа про затвердження 

протоколу засідання 

тимчасової комісії примарії 

м. Чернівці щодо 

продовження терміну 

договору на здачу в оренду 

приміщення під кіоск 

Волощука Георгія. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1079  Справа про здачу в оренду 

мешканці комуни Строешть 

Готліб Ернестині 

комунального приміщення. 

1932 р.   

1080  Справа про розгляд протесту 

комерсантки м. Радауць 

Гефлінг Генріети на рішення 

тимчасової комісії щодо здачі 

в оренду з аукціону її 

будинку. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1081  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Жучка-

Веке Попінчука Тоадера на 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо розірвання 

договору на здачу йому в 

1932 р.   
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оренду човна.  

1082  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення тимчасової 

комісії комуни Корлата щодо 

продажу комунального 

будинку для примарії. 

1932 р. 

1934 р. 

  

1083  Справа про розгляд запиту 

префектури Сучавського 

повіту щодо можливості 

продажі тимчасовій комісії 

примарії комуни Ілішешть 

племінної худоби. 

1932 р.   

1084  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни 

Фратауцій-Ной Георгіта 

Захарія та Наста Григорія на 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо зниження 

прибутку за експлуатацію 

комунальних млинів та 

пилорам. 

1932 р. 

1934 р. 

  

1085  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Костина про 

зниження орендарям 

комунальних пасовиськ 

орендної плати. 

1932 р.   

1086  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Миговень щодо 

зниження мешканцям плати 

за оренду комунальних 

земельних ділянок та 

встановлення розміру 

штрафів за випасання худоби 

на комунальних пасовиськах. 

1932 р. 

1933 р. 
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1087  Справа про розгляд протесту 

комерсанта м. Ватра-Дорней 

Гатга Сала на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо відмови йому в 

зниженні плати за оренду 

приміщення. 

1932 р.   

1088  Справа про розгляд протесту 

власника книжкового 

магазину Цімета Зігмунда на 

рішення тимчасової комісії 

при примарії м. Ватра-

Дорней щодо відмови йому  в 

зниженні плати за оренду 

приміщення. 

1932 р.   

1089  Справа про розгляд протесту 

орендаря цегельного заводу 

Гібеса Франца на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Букшоая щодо 

зниження йому орендної 

плати. 

1932 р.   

1090  Справа про розгляд заяви 

префектури Байського повіту 

щодо анулювання рішення 

тимчасової комісії примарії 

комуни Бороая про зниження 

орендної плати за здачу в 

оренду корчми, що 

знаходиться в с. Моіша. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1091  Справа про розгляд протесту 

орендаря комунальної 

корчми Лікорніка Ніхума на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Балачона 

щодо зниження йому 

орендної плати.  

1932 р. 

1933 р. 

  

1092  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Капу-

Кимпулуй Кісмана Симона на 

рішення тимчасової комісії 

1932 р.   
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префектури Кимпулунгського 

повіту щодо відмови в 

зниженні йому плати за 

оренду корчми. 

1093  Справа про розгляд протесту 

префектури Радауцького 

повіту на рішення примарії 

комуни Гура-Путней щодо 

зниження Ганусу Францу 

розміру орендної плати за 

експлуатацію корчми. 

1932 р.   

1094  Справа про розгляд протесту 

орендаря корчми в комуні 

Опришень Олеєр Пітпани на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо підвищення їй 

орендної плати. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1095  Справа про розгляд заяви 

претури волості Штефан-

Воде щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Виковул-де-

Жос про здачу в оренду 

Грицкану Георгію підрядів на 

ремонт комунальної дороги. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1096  Справа про розгляд заяви 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо анулювання рішення 

тимчасової комісії при 

примарії м. Сторожинець про 

здачу Запарі Елемеру 

підрядів на благоустрій садів. 

1932 р.   

1097  Справа про розгляд протесту 

претури Сучавської волості 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Драгаешть 

щодо очищення та ремонту 

комунальних робіт 

примусовим порядком. 

1932 р.   

1098  Справа про розгляд протесту 1932 р.   
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префектури Сучавського 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Ліповень щодо 

ремонту комунального мосту. 

1934 р. 

1099  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення тимчасової 

комісії щодо проведення 

ремонту дороги та огорожі 

кладовища мешканцями. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1100  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Сталнічень-

Прожеску проти анулювання 

тимчасовою комісією при 

префектурі Байського повіту 

рішення про будівництво 

мостів. 

1932 р. 

1934 р. 

  

1101  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Іцкань-Гара щодо 

заміни електричних стовпів 

на нові. 

1932 р. 

1934 р. 

  

1102  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Вижниця 

Шеклера Арона на рішення 

примарії міста щодо побілки 

фасадів будинків. 

1932 р. 

1934 р. 

  

1103  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці 

Гольдшлегер Генрієти та 

Семік Амалії на рішення 

примарії щодо сплати ними 

коштів за поливання вулиць 

перед їхніми будинками.  

1932 р.   

1104  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Нижні 

Станивці Пруча Адольфа на 

рішення Сторожинецької 

1932 р.   
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префектури щодо відмови 

йому в продовженні терміну 

на постачання гравію для 

ремонту шосейної дороги 

Вашківці-Вижниця. 

1105  Справа про розгляд протесту 

дорожнього відділу                    

м. Кимпулунг на рішення 

примарії м. Ватра-Дорней 

щодо затвердження дозволу 

фірмі «І. Рейляну ші І. 

Аврам» на будівництво 

будівлі вздовж шосейної 

дороги Якобень-Ватра-

Дорней.  

1932 р.   

1106  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців м. Чернівці на 

рішення примарії міста щодо 

видачі дозволу фабриці на 

будівництво. 

1932 р. 

1935 р. 

  

1107  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці 

Геймана Якоба та Москалюка 

Адольфа на рішення примарії 

щодо видачі дозволу Доічу 

Ісаку на будівництво 

будинку. 

1932 р. 

1936 р. 

  

1108  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Радауць 

Кальчука Григорія та 

Броніслави на рішення 

тимчасової комісії при 

префектурі щодо видачі 

дозволу на будівництво 

Кожокару Христофору. 

1932 р.   

1109  Справа про розгляд протесту 

мешканці м. Кимпулунг 

Кронфельда Норберта та 

Нікдерюрфара Хаіма на 

рішення тимчасової комісії 

1932 р.   
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примарії щодо видачі дозволу 

Собе Мозесу на ремонт даху 

свого будинку. 

1110  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Чернівці Бак 

Отелії на рішення примарії 

щодо прокладання тротуару 

вулицею, що прилягає до її 

будинку. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1111  Справа про розгляд протесту 

службовця адміністрації 

православного церковного 

фонду Сімота Теофіла на 

рішення примарії м. Чернівці 

щодо прокладання тротуару 

вулицею, що прилягає до 

його будинку. 

1932 р. 

1934 р. 

  

1112  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Чернівці 

Пейсати Фані на рішення 

примарії щодо відмови в 

поселенні у новозбудованому 

будинку до проведення 

мощення вулиці, що прилягає 

до будинку. 

1932 р.   

1113  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці на 

рішення тимчасової комісії 

примарії міста щодо відмови 

йому в поселенні у 

новозбудованому будинку до 

проведення мощення вулиці, 

що прилягає до будинку. 

1932 р.   

1114  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Чернівці Гайвас 

Олени на рішення тимчасової 

комісії щодо заборони 

проживати в будинку у 

зв’язку з невиконанням 

вказівки про мощення 

тротуару вулиці, що прилягає 

1932 р.   
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до її будинку.  

1115  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Гольденберга Давида на 

рішення примарії щодо 

накладення на нього штрафу 

за невиконання вказівки про 

будівництво тротуару, що 

прилягає до його будинку.  

1932 р. 

1933 р. 

  

1116  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Чернівці Гаусер 

Паули на рішення тимчасової 

комісії примарії щодо 

відмови їй в поселенні в 

новозбудований будинок до 

проведення нею мощення 

вулиці, що прилягає до 

будинку. 

1932 р.   

1117  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці 

Шлімер Туснельди та Царек 

Фридеріки на рішення 

тимчасової комісії при 

примарії щодо відмови в 

поселенні в новозбудований 

ними будинок. 

1932 р.   

1118  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Каца 

Меріца на рішення примарії 

міста щодо заборони йому 

користуватися будинком в 

зв’язку з порушенням правил 

будівництва. 

1932 р.   

1119  Справа про розгляд протесту 

працівників залізниці 

Урбачека Едмунда та Козьма 

Амалії на рішення тимчасової 

комісії при примарії                   

м. Чернівці щодо відмови в 

видачі дозволу на 

користування збудованого 

1932 р.   
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ними будинку. 

1120  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці Райф 

Амалії, Гольдшлегер Рози та 

Германа на рішення примарії 

щодо відмови в видачі їм 

дозволу на заселення в 

збудований ними будинок. 

1932 р.   

1121  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Чернівці 

Карської Анни на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

заборони їй користуватися 

новозбудованим будинком. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1122  Справа про розгляд протесту 

працівника електростанції в 

м. Ватра-Дорней Негря 

Симеона на рішення делегації 

комунальної ради примарії 

щодо виселення його з 

квартири наданої згідно 

договору. 

1932 р.   

1123  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії 

Якобешті щодо випасання 

худоби мешканцями, які не 

проживають в даній комуні. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1124  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення тимчасової 

комісії щодо заборони 

випасання худоби 

мешканцями, які не 

проживають на території 

комуни. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1125  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії 

1932 р. 

1934 р. 
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комуни Бунинці щодо 

введення штрафу за 

порушення правил випасання 

худоби. 

1126  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішення тимчасової комісії 

при примарії комуни Браешть 

про введення штрафу за 

порушення правил випасання 

худоби. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1127  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення тимчасової 

комісії комуни Ісловець щодо 

введення штрафів за не 

очищення садів від 

шкідників. 

1932 р. 

1934 р. 

  

1128  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення тимчасової 

комісії комуни Тернеуць 

щодо введення штрафів за не 

очищення садів від 

шкідників. 

1932 р. 

1934 р. 

  

1129  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення тимчасової 

комісії комуни Качіка щодо 

введення штрафів за не 

очищення садів від 

шкідників. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1130  Справа про розгляд заяви 

примарії м. Ватра-Дорней 

щодо затвердження договору 

з фірмою «Молдоіан Інж. 

Грінфельд, Нетан Кліпер і 

Ко» про постачання палива 

для міської електростанції. 

1932 р.   

1131  Справа про розгляд запиту 1932 р.   
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примарії м. Чернівці щодо 

розірвання договорів на 

страхування електростанції 

укладених з страховими 

товариствами «Дачіа-

Ромина» та «Агрономул». 

1132  Справа про розгляд протесту 

власників корчмів комуни 

Леспеза Мигая Костянтина, 

Гершковича Іцика та 

Ромашкану Абрагама на 

рішення тимчасової комісії 

щодо здачі в оренду права на 

торгівлю спиртними 

напоями. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1133  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення тимчасової 

комісії м. Сучава щодо здачі 

в оренду права на відкриття 

крамниці. 

1932 р.   

1134  Справа про розгляд протесту 

власника бюро з 

обслуговування населення 

Федоровича Деметера на 

рішення примарії м. Чернівці 

щодо видачі дозволу 

Штайнер Дорі на відкриття 

такого ж бюро. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1135  Справа про розгляд протесту 

фірми «Фраці Гробштейн 

Нобер та Натан» в м. Радауць 

на рішення тимчасової комісії 

щодо видачі дозволу 

Хаймовичу Мозесу на 

встановлення кіоску з 

продажу нафтопродуктів. 

1932 р. 

1934 р. 

  

1136  Справа про розгляд протесту 

товариства «Таксіко»                

м. Чернівці на рішення 

тимчасової комісії примарії 

1932 р. 

1933 р. 
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міста щодо заборони їй 

перевозити пасажирів 

автобусним транспортом. 

1137  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Чернівці Крамер 

Розалії на рішення примарії 

щодо анулювання її права на 

експлуатацію автомобіля. 

1932 р. 

1934 р. 

  

1138  Справа про розгляд протесту 

представника транспортного 

товариства «Таксіко»                  

м. Чернівці Бортмана Валка 

на рішення примарії міста 

щодо здачі з аукціону права 

на експлуатацію автобуса по 

встановленому маршруту в   

м. Чернівці. 

1925 р. 

1936 р. 

  

1139  Документи (протоколи, 

рапорти, листування) що 

стосуються призначення, 

переведення та надання 

відпусток службовцям 

адміністративних органів. 

1932 р.   

1140  Справа про розгляд запиту 

службовця ветеринарного 

відділу примарії м. Дорохой 

Попеску Гараціуса щодо 

необхідності згоди 

спеціальної комісії при 

Міністерстві фінансів для 

призначення його на службу. 

1932 р.   

1141  Справа про розгляд запиту 

префектури Сучавського 

повіту щодо прийняття на 

службу секретарів примарій 

комун. 

1932 р.   

1142  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Чернівці щодо 

прийняття на службу 

бібліотекарем примарії 

Банащяну Влада. 

1932 р.   
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1143  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Ватра-Дорней 

щодо можливості 

призначення фінансових 

агентів без дозволу 

спеціальної комісії при 

Міністерстві фінансів. 

1932 р.   

1144  Справа про розгляд запиту 

префектури Сучавського 

повіту щодо можливості 

призначення мешканця 

комуни Ліузі-Хедморулуй 

Кишмана Гаврила на 

державну службу. 

1932 р.   

1145  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Радауць Керна 

Менделя, Попеску Аксентії 

та Корнея Георгія на рішення 

тимчасової комісії при 

примарії щодо призначення 

Русу М. та Марку 

Христофора службовцями 

примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1146  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці 

Розенштока Карла, Стрежака 

Олександра та Нойбергера на 

рішення примарії щодо 

призначення лікаря 

Шенбаума Зігмунда на 

службу в примарію. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1147  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Сирет 

Горфункеля Моріца на 

рішення тимчасової комісії 

щодо прийняття на службу в 

примарію Каретюка Іоана. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1148  Справа про розгляд протесту 

адвоката м. Чернівці 

Розенцвейга Зігфріда проти 

призначення Костяну Іоана та 

1932 р.   
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Банацяну Володимира 

службовцями примарії                 

м. Чернівці.  

1149  Справа про розгляд заяви           

2-го адміністративного 

інспекторату в м. Чернівці 

щодо анулювання рішення 

тимчасової комісії при 

примарії м. Сторожинець про 

призначення Онищука 

Костянтина бухгалтером 

примарії. 

1932 р.   

1150  Справа про розгляд заяви 

генерального 

адміністративного 

інспекторату в м. Чернівці 

щодо анулювання рішення 

тимчасової комісії 

префектури Дорохойського 

повіту про поновлення на 

службі службовця примарії     

м. Герца Стракініка Георгія. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1151  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Радауць 

Труфіна Георгія, Газенфраца 

Маркуса та Григоряна 

Теодозія на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо призначення 

Гершлайфера Мордка 

збирачем комунальних 

податків. 

1932 р.   

1152  Справа про розгляд протесту 

Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату на рішення 

тимчасової комісії примарії 

м. Заставна щодо 

призначення Гараса Миколи 

касиром примарії. 

1932 р.   

1153  Справа про розгляд заяви 1932 р.   
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префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Ясловець 

про призначення Барфа 

Тоадера касиром примарії. 

1933 р. 

1154  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Руші-Манастіоарей 

щодо прийняття на службу 

секретарем комуни Міхаеску 

Ананія. 

1932 р.   

1155  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни 

Городнікул-де-Сус Попеску 

Василя на рішення 

тимчасової комісії комуни 

щодо призначення 

секретарем примарії Баделіци 

Іоана. 

1932 р.   

1156  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішення тимчасової комісії 

при примарії комуни 

Миговень про призначення 

Марцуняк Аркади 

секретарем-касиром. 

1932 р.   

1157  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Сучава 

Чернушки Олени на рішення 

комунальної ради при 

примарії комуни Іцкань-Гара 

щодо призначення Туртурян 

Лівії секретарем примарії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1158  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії 

1932 р. 

1933 р. 
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комуни Босанча щодо 

призначення Гайтору Н. 

секретарем примарії. 

1159  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Пояна щодо 

призначення на службу 

секретаря примарії Крецу 

Георгія та касира Граду 

Ананія. 

1932 р.   

1160  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Кілішень щодо 

призначення Лакатуша 

Георгія секретарем-касиром 

примарії. 

1932 р.   

1161  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення тимчасової 

комісії примарії комуни 

Дарманешть щодо прийняття 

на посаду секретаря комуни 

Саучука Теофіла. 

1932 р. 

1934 р. 

  

1162  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення тимчасової 

комісії комуни Болочана 

щодо призначення на посаду 

замісника секретаря 

Фендригана Георгія.   

1932 р.   

1163  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Вижниця 

Шніцера Шміла-Давида на 

рішення тимчасової комісії 

примарії міста щодо 

призначення інженера для 

перевірки електростанції.  

1932 р. 

1933 р. 
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1164  Справа про розгляд заяви 

Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату щодо 

анулювання рішення 

тимчасової комісії примарії 

комуни Козмень про 

призначення Чітрона Якоба 

ветеринарним лікарем при 

примарії. 

1932 р.   

1165  Справа про розгляд протесту 

генерального інспекторату на 

рішення тимчасової комісії   

м. Филтичень щодо 

призначення на посаду 

директора електростанції 

Шнура Адольфа. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1166  Справа про розгляд заяви 

Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату щодо 

анулювання рішення 

тимчасової комісії при 

префектурі Дорохойського 

повіту про відновлення на 

службі та підвищення на 

посаді дорожнього сторожа 

Дучача Василя. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1167  Справа про розгляд протесту 

водія в м. Чернівці Коваля 

Еміля на рішення тимчасової 

комісії щодо прийняття на 

роботу Чікайчука Франца. 

1932 р.   

1168  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Ватра-Дорней 

Дорняну Діонісія, Коняк 

Марії та Русу Тоадера на 

рішення комунальної ради 

щодо поновлення на службі 

Козан Вероніки. 

1932 р. 

1934 р. 

  

1169  Справа про розгляд протесту 1932 р.   
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секретаря-касира примарії 

комуни Чоканешть Джіосана 

Дмитра на рішення префекта 

Кимпулунгського повіту 

щодо усунення його зі 

служби. 

1170  Справа про розгляд протесту 

секретаря-касира примарії 

комуни Джемеля Лоя Бруно 

на рішення тимчасової комісії 

при примарії щодо 

звільнення його зі служби. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1171  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни 

Неполокауць Трегера Хаіма 

на рішення комунальної ради 

примарії щодо усунення його 

з посади секретаря комуни. 

1932 р. 

1934 р. 

  

1172  Справа про розгляд протесту 

секретаря комуни Козмень 

Юрчука Георгія на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо усунення його з 

займаної посади. 

1932 р.   

1173  Справа про розгляд протесту 

колишнього помічника 

секретаря примарії комуни 

Селетин Мафтеяну Теодора 

на рішення тимчасової комісії 

при примарії щодо 

звільнення його зі служби. 

1932 р.   

1174  Справа про розгляд протесту 

колишнього нотаря комуни 

Патрауць-де-Жос Накіа 

Апостола на рішення 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо усунення його від 

служби. 

1932 р.   

1175  Справа про розгляд протесту 

нотаря комуни Растоаче 

1932 р.   



                                                                          167 

Радингевича Штефана на 

рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо звільнення його зі 

служби. 

1176  Справа про розгляд протесту 

директора бібліотеки при 

примарії м. Чернівці 

Банацяна Влада на рішення 

тимчасової комісії щодо 

звільнення його з посади. 

1932 р.   

1177  Справа про розгляд протесту 

лікаря при примарії                   

м. Заставна Зальцберга Бруно 

на рішення тимчасової комісії 

щодо звільнення його зі 

служби. 

1932 р.   

1178  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Дорна-

Кандрень Одокіана Гаврила 

на рішення тимчасової комісії 

щодо звільнення його з 

посади комунального 

охоронця. 

1932 р.   

1179  Справа про розгляд протесту 

прибиральниці комунальної 

скотобійні Краучук Сафти на 

рішення комунальної комісії 

при примарії м. Козмень 

щодо її звільнення. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1180  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Ватра-Дорней 

Табарча Іоана на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо відмови в призначенні 

його на роботу реєстратором. 

1932 р.   

1181  Справа про розгляд протесту 

водія префектури 

Сучавського повіту Черлінки 

Іоана на рішення префектури 

щодо звільнення його зі 

1932 р. 

1933 р. 
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служби. 

1182  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Дорохой 

Мораску Дмитра на рішення 

примарії щодо усунення його 

з посади директора 

електростанції. 

1932 р.   

1183  Справа про розгляд протесту 

податкового агента 

Теодореску Михая на 

рішення примарії м. Дорохой 

щодо звільнення його зі 

служби. 

1932 р.   

1184  Знята з обліку. 1932 р. 

1933 р. 

  

1185  Справа про розгляд протесту 

санітарного агента Луки 

Іоана проти наказу 

санітарного відділу 

Дорохойського повіту щодо 

звільнення його зі служби. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1186  Справа про розгляд протесту 

водія санітарного відділу 

примарії м. Чернівці Лукіяна 

Ісая на рішення тимчасової 

комісії примарії щодо 

звільнення його зі служби. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1187  Справа про розгляд протесту 

2-го генерального 

адміністративного 

інспекторату в м. Чернівці на 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Фалтичень 

щодо звільнення службовця 

Максима Георгія. 

1932 р.   

1188  Справа про розгляд протесту 

мешканця передмістя                  

м. Чернівці Роша Славика 

Іоана на рішення тимчасової 

комісії про переведення 

службовців префектури 

1932 р.   
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Сучавського повіту Реус 

Темістокла та Шієр 

Магдалени на службу в 

Чернівецький повіт. 

1189  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Радауць 

Ларіонеску Іоана та Кучелар 

Йордаки проти підвищення 

на посаді службовців 

префектури Радауцького 

повіту Григорян Аркадія, 

Мардарі Дмитра та Сільзер 

Марії. 

1932 р. 

1934 р. 

  

1190  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Радауць 

Хортолана Петра, Пола 

Фердинанда та Курелара 

Йордаке проти підвищення 

на посаді службовців 

примарії Гуцуляка Іллі, Костя 

Тоадера та Боднара Михая. 

1932 р.   

1191  Справа про розгляд протесту 

службовця префектури 

Сучавського повіту Ткачука 

Василя на рішення 

тимчасової комісії щодо 

підвищення в рангу 

службовців Тарангул О., 

Клим А., Іким Л., та Михле І. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1192  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії комуни 

Козмень Кантемир Григорія 

на рішення тимчасової комісії 

префектури Чернівецького 

повіту щодо відмови в 

підвищенні його в рангу. 

1932 р.   

1193  Справа про розгляд протесту 

Генерального 

адміністративного 

інспекторату на рішення 

тимчасової комісії Байського 

1932 р. 

1936 р. 
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повіту щодо підвищення в 

рангу службовців Грещану Г. 

та Якоб В. 

1194  Справа про розгляд протесту 

Генерального 

адміністративного 

інспекторату на рішення 

тимчасової комісії                              

м. Чернівці щодо підвищення 

в рангу Стеналер Йосипа. 

1932 р.   

1195  Справа про розгляд заяви          

2-го адміністративного 

інспекторату в м. Чернівці 

щодо анулювання рішення 

тимчасової комісії при 

примарії м. Дорохой про 

підвищення на посаді 

службовців Бізова Георгія та 

Патаке А. 

1932 р.   

1196  Справа про розгляд заяви 

адміністративного 

інспекторату м. Чернівці 

щодо анулювання рішення 

тимчасової комісії 

префектури Байського повіту 

про підвищення в рангу 

службовців електростанції        

м. Бая. 

1932 р.   

1197  Справа про розгляд заяв 

Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату та префектури 

Сторожинецького повіту на 

рішення тимчасової комісії 

при примарії м. Сторожинець 

щодо підвищення на посаді 

службовців Паладюка 

Ісидора, Цімера Арнольда та 

Карнел Рози. 

1932 р. 

1936 р. 

  

1198  Справа про перевірку 

рішення тимчасової комісії 

1932 р. 

1933 р. 
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при примарії м. Дорохой 

щодо підвищення на посаді 

службовця  Скарпана 

Олександра. 

1199  Справа про розгляд запиту 

префектури Сучавського 

повіту щодо підвищення на 

посадах службовців. 

1932 р.   

1200  Справа про розгляд запиту 

префектури Сучавського 

повіту щодо прийняття 

присяги у членів тимчасових 

комісій при примаріях комун 

та міст. 

1932 р.   

1201  Справа про розгляд протесту 

службовців примарії                    

м. Чернівці Тяка Костянтина, 

Колер Андріели та 

Даскалюка Тіца проти наказу 

примарії щодо здачі ними 

кваліфікаційних екзаменів. 

1932 р.   

1202  Справа про притягнення до 

судової відповідальності 

колишніх членів тимчасової 

комісії при примарії                    

м. Дорохой Димитріу 

Віктора, Каіра І. та Діакона К. 

за зловживання службовим 

становищем. 

1932 р.   

1203  Справа про притягнення до 

відповідальності примаря            

м. Дорохой Веряну К. та 

бухгалтера Лазара Титуса за 

фінансові зловживання. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1204  Справа про притягнення до 

судової відповідальності 

префекта Дорохойського 

повіту Бурбуре Едуарда та 

бухгалтера префектури Чопек 

Дмитра за фінансові 

зловживання. 

1932 р. 

1933 р. 
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1205  Справа про притягнення до 

відповідальності колишнього 

префекта Дорохойського 

повіту Бурбуре Едуарда та 

колишнього бухгалтера 

Чопек Дмитра за фінансові 

зловживання. 

1932 р. 

1939 р. 

  

1206  Справа про притягнення до 

відповідальності префекта 

Дорохойського повіту    

Рауту А. за порушення 

фінансових правил. 

1932 р. 

1943 р. 

  

1207  Справа про притягнення до 

судової відповідальності 

голови тимчасової комісії при 

примарії комуни Савень та 

касира Джаман Т. за 

неподання фінансових звітів. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1208  Справа про розгляд заяви 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо притягнення до судової 

відповідальності колишнього 

касира примарії комуни 

Сучавень Киселиця 

Костянтина за неподання 

фінансових звітів за            

1928-1929 рр. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1209  Справа про розгляд заяви 

голови адміністративної 

палати  м. Чернівці щодо 

притягнення до 

відповідальності голови 

тимчасової комісії 

Димитрюка Віктора за 

порушення фінансових 

правил. 

1932 р.   

1210  Справа про розгляд заяви 

претури волості Гуморулуй 

щодо притягнення до судової 

відповідальності секретаря 

1932 р. 

1933 р. 

  



                                                                          173 

комуни Манастиря-

Гуморулуй Катуна Ореста за 

виплату коштів 

непередбачених бюджетом. 

1211  Справа про розгляд заяви 

Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату щодо 

притягнення до судової 

відповідальності колишнього 

касира примарії комуни 

Чорногузи Демяновського 

Йосипа за самовільне 

покидання служби. 

1932 р.   

1212  Протест нотаря комуни 

Іванкауць Генчука Василя на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту про 

накладення на нього 

дисциплінарного стягнення за 

службові зловживання. 

1932 р.   

1213  Список службовців примарії 

м. Фалтичень. 

1932 р.   

1214  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо встановлення 

робочого стажу заступнику 

начальника відділу Мунтяну 

Анні.  

1932 р.   

1215  Справа про встановлення 

робочого стажу службовця 

префектури 

Сторожинецького повіту 

Реннерт Рози. 

1932 р.   

1216  Справа про встановлення 

робочого стажу службовця 

префектури 

Сторожинецького повіту 

Краха Абрама. 

1932 р.   

1217  Справа про розгляд заяви 

префектури 

1932 р.   
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Сторожинецького повіту 

щодо встановлення робочого 

стажу дорожнього сторожа 

Цаплюка Іоана для 

призначення йому пенсії. 

1218  Справа про розгляд протесту 

пенсіонера Завада Андрія на 

рішення примарії м. Чернівці 

щодо зниження йому пенсії. 

1932 р.   

1219  Справа про розгляд протесту 

пенсіонерки Михел Олени на 

рішення примарії м. Чернівці 

щодо зниження їй пенсії. 

1932 р.   

1220  Справа про розгляд протесту 

пенсіонера Пентелейчука 

Іоана на рішення примарії         

м. Чернівці щодо зниження 

йому пенсії. 

1932 р. 

1934 р. 

  

1221  Справа про розгляд протесту 

пенсіонера Клучевського 

Петра на рішення примарії         

м. Чернівці щодо зниження 

йому пенсії. 

1932 р. 

1934 р. 

  

1222  Справа про розгляд протесту 

пенсіонера Зимерович 

Симона на рішення примарії 

м. Чернівці щодо зниження 

йому пенсії. 

1932 р.   

1223  Справа про розгляд протесту 

пенсіонерів Блаукопфа 

Йосипа, Стецука Н. та 

Софронюка Георгія  на 

рішення примарії м. Чернівці 

щодо зниження їм пенсії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1224  Протест пенсіонера примарії 

м. Чернівці Настуняка 

Миколи проти зниження 

йому пенсії. 

1932 р.   

1225  Справа про розгляд протесту 

пенсіонера м. Чернівці 

Вегловського Казимира на 

1932 р.   
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рішення примарії щодо 

затримання йому пенсії. 

1226  Справа про розгляд запиту 

адміністративного 

інспекторату м. Чернівці 

щодо вкладання гарантійних 

сум збирачами державних 

коштів. 

1932 р.   

1227  Справа про розгляд протесту 

начальника фінансового 

відділу примарії м. Ватра-

Дорней Сагін Андрія на 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо внесення ним 

коштів в рахунок гарантійної 

поруки. 

1932 р.   

1228  Справа про розгляд протесту 

фінансового агента при 

примарії м. Ватра-Дорней 

Чутка Олександра на рішення 

тимчасової комісії щодо 

внесення ним коштів в 

рахунок  гарантійної поруки. 

1932 р.   

1229  Справа про розгляд протесту 

службовця електростанції     

м. Ватра-Дорней Негря 

Симеона на рішення 

тимчасової комісії щодо 

внесення ним коштів в 

рахунок  гарантійної поруки. 

1932 р.   

1230  Справа про розгляд заяви 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо анулювання 

рішення примарії комуни 

Валя-Путней про звільнення 

касира комуни від внесення 

коштів в рахунок гарантійної 

поруки. 

1932 р.   

1231  Справа про розгляд запиту 

Чернівецького 

адміністративного 

1932 р.   
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інспекторату щодо виплати 

зарплати державному 

службовцю, який ще й голова 

тимчасової комісії при 

примарії. 

1232  Справа про розгляд заяви 

адвоката префектури 

Байського повіту Токару 

Епомінонда щодо виплати 

йому зарплати. 

1932 р.   

1233  Справа про розгляд протесту 

Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату на рішення 

тимчасової комісії при 

примарії м. Дорохой щодо 

виплати службовцю Русу І. 

зарплати за виконання 

службових обов’язків в 

неробочий час. 

1932 р.   

1234  Справа про розгляд протесту 

генерального секретаря 

префектури Радауцького 

повіту Гоян Леона проти 

штатного розкладу в якому не 

зазначено розмір його 

зарплати. 

1932 р.   

1235  Справа про розгляд протесту 

городового Чорней Дмитра 

на рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету 

примарії передмістя 

Клокучка на 1932 р., в якому 

не передбачено виплати 

заборгованості по зарплаті за 

1930 р. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1236  Справа про розгляд протесту 

колишнього службовця 

примарії м. Ватра-Дорней 

Табарча Іона на рішення 

1932 р. 

1933 р. 
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тимчасової комісії при 

примарії щодо відмови в 

виплаті йому заборгованості 

по зарплаті. 

1237  Справа про розгляд протесту 

електротехніка 

електростанції Виростяка 

Адольфа проти затвердження 

бюджету примарії                  

м. Вижниця на 1932 р., в 

якому передбачено зниження 

йому зарплати. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1238  Справа про розгляд протесту 

начальника відділу примарії 

комуни Пашкань Нікулау 

Іоана на рішення 

адміністративного 

генерального інспекторату 

щодо затвердження бюджету 

на 1932 р., в якому 

передбачено зниження йому 

зарплати. 

1932 р.   

1239  Справа про розгляд протесту 

секретаря примарії комуни 

Неполокауць Прегера Хаіма 

на рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету 

примарії на 1932 р., в якому 

передбачено зниження йому 

зарплати. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1240  Справа про розгляд протесту 

комунального секретаря 

комуни Хрещатик Крейнера 

Ісака на рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1932 р., в якому передбачено 

зниження йому зарплати. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1241  Справа про розгляд протесту 

санітарного агента примарії 

1932 р. 

1933 р. 
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м. Сучава Карман Катерини 

на рішення адміністративного 

інспекторату в м. Чернівці 

щодо зниження їй зарплати. 

1242  Справа про розгляд протесту 

службовців примарії                  

м. Фалтичень Грешану 

Георгія, Штефан Василя та 

Куприян Михая на рішення   

2-го адміністративного 

інспекторату щодо зниження 

їм зарплати. 

1932 р.   

1243  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Босанча 

Полоник Миколи на рішення 

комунальної ради щодо 

зниження йому зарплати. 

1932 р.   

1244  Справа про розгляд протесту 

генерального інспекторату        

м. Чернівці на рішення 

тимчасової комісії в м. Ватра-

Дорненй щодо видачі 

грошового авансу в рахунок 

зарплати з фонду примарії 

секретарю примарії Наку 

Еміліану. 

1932 р. 

1934 р. 

  

1245  Справа про розгляд запиту 

префектури Чернівецького 

повіту щодо виплати коштів 

делегату з проведення 

перепису населення. 

1932 р.   

1246  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Чернівці щодо 

відрахування для пенсійної 

каси з зарплати голови 

тимчасової комісії Костяну та 

заступника голови Іона О. 

1932 р.   

1247  Справа про розгляд запиту         

2-го адміністративного 

інспекторату щодо 

відрахування з зарплати 

1932 р.   
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примаря та помічника 

примаря комуни Козмень для 

пенсійної каси. 

1248  Справа про розгляд запиту 

претури Кимпулунгського 

повіту щодо відрахування з 

зарплати голови тимчасової 

комісії примарії. 

1932 р.   

1249  Справа про розгляд протестів 

суддів Боянського змішаного 

суду Остафічука Бориса та 

Дорнану Григорія на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту щодо відмови їм в 

виплаті квартирної надбавки. 

1932 р.   

1250  Протест директора 

початкової школи в м. Ватра-

Дорней Гуцану Василя проти 

складання бюджету примарії 

на 1932 р., в якому 

передбачено зниження йому 

квартирної надбавки. 

1932 р.   

1251  Справа про розгляд протесту 

начальника технічного 

відділу примарії Савень на 

рішення адміністративного 

інспекторату щодо 

затвердження бюджету на 

1932 р., в якому передбачено 

зниження розміру гонорару 

за виконану ним роботу. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1252  Справа про розгляд запиту 

префектури повіту Бая щодо 

виплати друкареві Шварц 

Копелю заборгованості за 

виконане замовлення. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1253  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішення тимчасової комісії 

при примарії комуни Цукань-

1932 р. 

1933 р. 
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Гара про встановлення 

розміру виплати коштів  

сажотрусам. 

1254  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Дорохой щодо 

виплати відрядних примарям 

комун та їхнім помічникам. 

1932 р.   

1255  Справа про розгляд заяви 

префектури Дорохойського 

повіту щодо затвердження 

рішення тимчасової комісії 

при примарії м. Дорохой про 

встановлення розміру коштів 

на утримання членів 

тимчасової комісії в період 

їхньої участі в засіданнях 

комісії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1256  Справа про розгляд заяви 

примарії м. Чернівці щодо 

затвердження рішення 

тимчасової комісії про 

встановлення розміру 

виплати відрядних для членів 

комісії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1257  Справа про розгляд заяви 

префекта Сучавського повіту 

щодо затвердження рішення 

повітової тимчасової комісії 

про встановлення розміру 

виплати відрядних для членів 

комісії. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1258  Справа про розгляд заяви 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо затвердження 

встановлених розмірів 

виплати відрядних членам 

тимчасової комісії при 

префектурі на період засідань 

комісії. 

1932 р.   

1259  Справа про розгляд рішення 

тимчасової комісії при 

1932 р.   
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примарії комуни Дарабань 

щодо виплати відрядних 

членам комісії. 

1260  Справа про розгляд запиту 

префекта Чернівецького 

повіту щодо можливості 

виплати відрядних членам 

комунальної ради примарії 

комуни Кучурул-Маре на 

період засідання ради. 

1932 р.   

1261  Справа про розгляд запиту 

префекта Кимпулунгського 

повіту щодо виплати 

відрядних членам 

апеляційної комісії 

префектури. 

1932 р.   

1262  Справа про розгляд запиту 

префекта Чернівецького 

повіту щодо виплати 

відрядних санітарним та 

ветеринарним агентам. 

1932 р.   

1263  Справа про розгляд запиту 

префектури Чернівецького 

повіту щодо виплати 

відрядних службовцю 

Яковецькому А. 

1932 р.   

1264  Справа про розгляд заяви 

Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату щодо 

анулювання рішення 

тимчасової комісії при 

примарії м. Радауць про 

виплату відрядних судовим 

експертам Сименович та 

Зелензер за оцінку земельних 

ділянок, що підлягають 

обміну. 

1932 р. 

1933 р. 

  

1265  Справа про розгляд протесту 

колишнього голови 

тимчасової комісії примарії 

1932 р. 

1934 р. 

  



                                                                          182 

комуни Жучка-Веке 

Козарищука Володимира на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету 

комуни на 1932 р., в якому не 

передбачено коштів для 

виплати йому відрядних. 

1266  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Ясловець 

про затвердження бюджету 

комуни на 1932-1933 рр., в 

якому передбачено 

збільшення відрядних витрат. 

1932 р.   

1267  Справа про розгляд протесту 

службовця префектури 

Сучавського повіту 

Казимирчук Едмунда проти 

анулювання рішення 

префектури щодо збільшення 

йому відрядних. 

1932 р.   

1268  Справа про розгляд протесту 

ветеринарного агента Преда 

Аурела в м. Радауць проти 

затвердження бюджету на 

1932 р, в якому передбачено 

зменшення відрядних витрат.  

1932 р.   

1269  Справа про розгляд протесту 

ветеринарного відділу 

Сиретської дільниці на 

рішення 2-го Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату щодо 

затвердження бюджету 

примарії м. Сирет на 1932 р., 

в якому передбачено 

зниження відрядних 

ветеринарному лікарю  

1932 р.   
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Дущак В. 

1270  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Чернівці щодо 

можливості надання грошової 

допомоги професору Раду Д. 

для видання наукової роботи. 

1932 р.   

1271  Справа про розгляд запиту 

префектури Чернівецького 

повіту щодо можливості 

видачі лікарю при префектурі 

грошового авансу для 

господарських потреб лікарні 

повіту. 

1932 р.   

                      1933 рік        

1272  Циркулярні накази 

Міністерства внутрішніх 

справ за   1933 р. 

1933 р.   

1273  Циркулярні накази 

Міністерства внутрішніх 

справ за   1933 р. 

1933 р.   

1274  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ за 1933 р. 

1933 р.   

1275  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ за 1933 р. 

1933 р.   

1276  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ за 1933 р. 

1933 р.   

1277  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ, 

Міністерства фінансів, акти 

та листування про 

нарахування зарплати 

службовцям. 

1933 р.   

1278  Директивні вказівки 

Міністества внутрішніх справ 

та протоколи суду про 

перевірку розміщення 

службовців адміністративних 

органів у відповідності із 

штатним розписом. 

1933 р.   

1279  Акти перевірки діяльності 1933 р.   
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примарій примпреторами. 

1280  Виклад розглянутих питань 

на конференції службовців 

адміністративних органів 

складених головою 

адміністративного суду. 

1933 р.   

1281  Повідомлення Міністерства 

внутрішніх справ про 

допущених помилках при 

опублікуванні в офіційному 

віснику закону щодо 

організації діяльності 

адміністративних судів. 

1933 р.   

1282  Рішення адміністративного 

суду за 1933 р.  

1933 р.   

1283  Статистичні відомості про 

кількість справ, що надійшли 

на розгляд з липня 1932 р. по 

липень 1933 р. 

1933 р.   

1284  Листування з Верховним 

адміністративним судом про 

протести, що надійшли від 

службовців примарії              

м. Дорохой Бордеяну Петра, 

Ваздоале Штефана та 

Енуряну Костянтина на 

рішення адміністративного 

суду. 

1933 р.   

1285  Заяви службовців 

адміністративного суду про 

надання їм відпусток та 

листування з Міністерством 

внутрішніх справ по цьому 

питанню. 

1933 р.   

1286  Відомості на виплату 

зарплати службовцям 

адміністративного суду за 

1933 р. 

1933 р.   

1287  Позовні заяви мешканців          

м. Чернівці про накладення 

секвестру на зарплату 

1933 р.   
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службовців 

адміністративного суду 

Настасі Дмитру, Мосланчуку 

Аурелу та Кобилянському 

Корнелію за невиплату боргів 

за зобов’язаннями.  

1288  Справа про виплату 

відрядних службовцям суду, 

які проводять перевірку 

розміщення службовців 

адміністративних органів в 

відповідності із штатним 

розкладом. 

1933 р.   

1289  Запрошення префекта 

Чернівецького повіту про 

взяття участі службовцями 

адміністративного суду в 

ювілейних святкуваннях.  

1933 р.   

1290  Журнал реєстрації вхідної 

кореспонденції за              

1933-1935 рр. 

1933 р. 

1935 р. 

  

1291  Рішення Верховного 

адміністративного суду за 

запитом Міністерства 

внутрішніх справ щодо 

створення та розпуску 

комунальних рад. 

1933 р.   

1292  Справа про розгляд запиту 

префектури Радауцького 

повіту щодо розпуску 

комунальної ради та заміни її 

на тимчасову комісію 

примарії. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1293  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії м. Сторожинець на 

рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо розпуску комунальної 

ради примарії та заміни її на 

тимчасову комісію. 

1933 р. 

1934 р. 
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1294  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії комуни Мареничень 

на рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо розпуску комунальної 

ради примарії та заміни її на 

тимчасову комісію. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1295  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Браешти 

Бурлаку Іллі на рішення 

префектури Дорохойського 

повіту. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1296  Справа про розгляд протесту 

повітового радника Кирлан 

Георге проти створення 

делегації Сучавської 

повітової ради. 

1933 р.   

1297  Справа про розгляд протесту 

колишніх членів комунальної 

ради примарії                              

м. Сторожинець Янку 

Германа та Вельт Леона 

проти рішення делегації 

повітової ради щодо 

створення комунальної ради 

примарії. 

1933 р.   

1298  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Чинкеу 

Кревокуа Георге проти 

створення комунальної ради 

примарії. 

1933 р.   

1299  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Василеу 

проти створення комунальної 

ради примарії. 

1933 р.   

1300  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії комуни Малинь. 

1933 р.   

1301  Справа про розгляд протесту 

адвоката в м. Вижниця 

1933 р.   
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Коллера Ізраєля проти 

створення комунальної ради 

примарії. 

1302  Справа про розгляд протесту 

комунального радника 

примарії комуни Пояни-

Стампій Тодашке Григоре 

проти створення комунальної 

ради примарії та результатів 

виборів помічника примаря. 

1933 р.   

1303  Справа про розгляд протесту 

помічника примаря в комуні 

Плешешть Турку Т. проти 

створення комунальної ради 

примарії та виборів примаря. 

1933 р.   

1304  Справа про розгляд протесту 

адвоката Мальчинського 

Октавіана на рішення 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо розпуску повітової 

ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1305  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

примарії комуни Лукавець-

де-Жос Софроника Василя, 

Садагуреки Миколи та 

Краучука Григорія на 

рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо розпуску комунальної 

ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1306  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

примарії комуни Берегомет 

Бернека Тоадера, Хавалеска 

Дмитра та Френкеля Накмана 

на рішення префектури щодо 

розпуску комунальної ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1307  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

1933 р. 

1934 р. 
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примарії комуни Марінічень 

Григорчека Лукена, 

Козмачука Ігната та 

Михайлюка Федора на 

рішення префектури щодо 

розпуску комунальної ради. 

1308  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

примарії комуни Баінець 

Вольфа Ріхарда та Буздуги 

Іллі на рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

розпуску комунальної ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1309  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

примарії комуни Баніла 

Урсулян Євдоксія, Друкмана 

Германа та Танасічука Михая 

на рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо розпуску комунальної 

ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1310  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

примарії комуни Карапчіу 

Кирчу Іоана, Опаіц Георгія та 

Божеску Петра на рішення 

префектури щодо розпуску 

комунальної ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1311  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

примарії комуни Лукавецул-

де-Сус Гавриляка Петра, 

Федюка Михая та Куташ 

Георгія на рішення 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо розпуску комунальної 

ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1312  Справа про розгляд протесту 

колишнього примаря комуни 

1933 р. 

1934 р. 
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Біла Унгурян Захарія на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту. 

1313  Справа про розгляд протесту 

претури волості Драгомирна 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Мікотул-

Драгомирней щодо розпуску 

комунальної ради примарії. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1314  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

примарії комуни Тереблеча 

Німіджан Дмитра, Тігира 

Никона та Крецу Дмитра на 

рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

розпуску комунальної ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1315  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

примарії комуни Чірешел-

Катрінень Бойка Дмитра, 

Грос Філіпа та Марчука 

Онуфрія на рішення 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо розпуску комунальної 

ради примарії. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1316  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

примарії комуни Фрасин 

Дрелчука Григорія, Верб 

Рудольфа та Ясинського Ілія 

на рішення префектури 

Кимпулунського повіту щодо 

розпуску комунальної ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1317  Справа про розгляд протесту 

членів  комунальної ради 

примарії комуни Багна на 

рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо розпуску комунальної 

1933 р. 

1934 р. 
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ради. 

1318  Справа про розгляд протесту 

колишнього примаря комуни 

Самушень Паленчука Іоана 

на рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

розпуску комунальної ради 

примарії. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1319  Справа про розгляд протесту 

примаря та комунальних 

радників примарії комуни 

Купка Тімуша Георгія, Бічер 

Іліе та Болокан Лазаря на 

рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо розпуску комунальної 

ради примарії. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1320  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників  

комуни Тереблеча-Ноуа Гена 

Мартіна, Манца Фріца та 

Сауера Карла на рішення 

префектури Радауцького 

повіту щодо розпуску 

комунальної ради примарії. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1321  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Слобозія-

Комарештілорь Даскалюка 

Іліє та комунальних радників 

Леонте Штефана, Чебан 

Михая та Василя на рішення 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо розпуску комунальної 

ради примарії. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1322  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Захаричень 

Кушніра Маковея на рішення 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо розпуску комунальної 

1933 р. 

1934 р. 
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ради примарії. 

1323  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

примарії комуни Баніла 

Бобяка Василя та Колотело 

Мирона на рішення 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо розпуску комунальної 

ради примарії. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1324  Справа про розгляд протесту 

директора школи в комуні 

Патрауць-де-Сус Бежана 

Валеріана на рішення 

префектури щодо розпуску 

комунальної ради примарії. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1325  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії м. Вижниця 

Гиршгорна Леона, Діамант 

Йосипа та Іванир Іоселя на 

рішення префектури щодо 

розпуску комунальної ради 

примарії. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1326  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Карапчіу на 

річці Черемош на рішення 

префектури щодо розпуску 

комунальної ради примарії. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1327  Справа про розгляд протесту 

примарії м. Дорохой на 

рішення префектури 

Дорохойського повіту щодо 

розпуску комунальної ради 

примарії. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1328  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Думбрава-

Роші на рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо розпуску комунальної 

ради. 

1933 р. 

1934 р. 
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1329  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії комуни 

Красноільськ на рішення 

префектури щодо розпуску 

комунальної ради . 

1933 р. 

1934 р. 

  

1330  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії комуни Сучавень на 

рішення префектури щодо 

розпуску комунальної ради . 

1933 р. 

1934 р. 

  

1331  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії комуни Жадова-

Ноуа на рішення префектури 

щодо розпуску комунальної 

ради . 

1933 р. 

1934 р. 

  

1332  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії комуни Растоаче на 

рішення претури волості 

Растоачелор щодо розпуску 

комунальної ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1333  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

примарії комуни Петрауць-

де-Сус Урсуляна Костянтина, 

Арделян Георгія та Гаврилоае 

Тоадера на рішення 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо розпуску комунальної 

ради . 

1933 р. 

1934 р. 

  

1334  Справа про розгляд протесту 

колишнього примаря комуни 

Савень Петреску Костянтина 

на рішення префектури 

Дорохойського повіту щодо 

розпуску комунальної ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1335  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

1933 р. 

1934 р. 
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примарії комуни Іорданешть 

на рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо розпуску комунальної 

ради. 

1336  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії комуни Лігучень на 

рішення префектури щодо 

розпуску комунальної ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1337  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії м. Сучава на 

рішення префектури 

Сучавського повіту щодо 

розпуску комунальної ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1338  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії комуни Чорногузь 

на рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо розпуску комунальної 

ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1339  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії комуни Баніла на 

рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо розпуску комунальної 

ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1340  Справа про розгляд протесту 

примаря та членів 

комунальної ради комуни 

Леснезь Попович Георгія та 

Даскалеску Миколи на 

рішення префектури 

Байського повіту щодо 

розпуску комунальної ради. 

1933 р. 

1935 р. 

  

1341  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії м. Сирет Попович 

1933 р. 

1934 р. 
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Северина, Гледела Соломона 

та Абрамрвича Йосипа на 

рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

розпуску комунальної ради. 

1342  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії комуни Прісакарень 

на рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо розпуску комунальної 

ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1343  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради          

м. Путна на рішення 

префектури Радауцького 

повіту щодо розпуску 

комунальної ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1344  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії комуни Фалтичень 

на рішення Міністерства 

внутрішніх справ щодо 

розпуску комунальної ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1345  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії м. Радауць на 

рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

розпуску комунальної ради та 

заміни її тимчасовою 

комісією. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1346  Справа про розгляд протесту 

членів делегації комунальної 

ради м. Заставна на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту щодо розпуску 

комунальної ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1347  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії комуни Ботушаніца 

1933 р. 

1934 р. 

  



                                                                          195 

на рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

розпуску комунальної ради. 

1348  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії м. Радауць на 

рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

розпуску комунальної ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1349  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії комуни Петричень 

на рішення префектури щодо 

розпуску комунальної ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1350  Справа про розгляд заяви 

префектури Дорохойського 

повіту щодо розпуску 

комунальної ради примарії 

комуни Стюблень в зв’язку з 

неявкою членів на засідання. 

1933 р.   

1351  Справа про розгляд заяви 

префектури Дорохойського 

повіту щодо розпуску 

комунальної ради примарії 

комуни Дарабань. 

1933 р. 

1935 р. 

  

1352  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо розпуску 

комунальної ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1353  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо розпуску 

комунальної ради примарії 

комуни Бараешть. 

1933 р.   

1354  Справа про розгляд заяви 

префектури волості 

Дрегомирна щодо 

затвердження рішення про 

розпуск комунальної ради 

примарії комуни Слобозія-

Прункулуй. 

1933 р. 

1934 р. 
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1355  Справа про розгляд заяви 

претури волості Прутулуй 

щодо розпуску комунальної 

ради примарії комуни 

Теутулуй. 

1933 р.   

1356  Справа про розгляд протесту 

директора початкової школи 

в комуні Думбрава-Роша 

Поповича Антона проти 

результатів виборів та 

створення комунальної ради 

примарії. 

1933 р.   

1357  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Букшоя 

проти результатів виборів 

проведених в комунальну 

раду примарії. 

1933 р.   

1358  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Баніла на 

Сиреті проти результатів 

виборів в комунальну раду 

примарії. 

1933 р.   

1359  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Баніла 

проти результатів виборів в 

комунальну раду примарії. 

1933 р.   

1360  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Баніла 

проти результатів виборів в 

комунальну раду примарії. 

1933 р.   

1361  Справа про розгляд 

колективного протесту 

виборців комуни Солонецул-

Ноу Куруца Павла, Лонгера 

Йосипа та Зілонки Андрія 

проти результатів виборів в 

комунальну раду. 

1933 р.   
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1362  Справа про розгляд 

колективного протесту 

виборців комуни Луізі-

Гуморулуй Дранка Миколи, 

Туркулець Георгія та Губер 

Пінтелея проти результатів 

виборів в комунальну раду. 

1933 р.   

1363  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Домаска 

проти результатів виборів в 

комунальну раду. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1364  Справа про розгляд протесту 

префектури Кимпулунгського 

повіту на результати виборі в 

комунальну раду примарії 

комуни Шарул-Дорней. 

1933 р.   

1365  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Шипенець 

Івасюка Георгія проти 

результатів виборів в 

комунальну раду примарії. 

1933 р.   

1366  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Іванкауць 

Енштейна Якоба проти 

результатів виборів в 

комунальну раду примарії. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1367  Справа про розгляд протесту 

кандидата в примарі комуни 

Чумирна Гайда Іллі проти 

результатів виборів в 

комунальну раду примарії. 

1933 р.   

1368  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Пиргиуць 

Лаза Теофіла проти 

результатів виборів в 

комунальну раду примарії. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1369  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Чумирна 

Гойда Іллі проти результатів 

виборів в комунальну раду 

1933 р.   
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примарії. 

1370  Справа про розгляд протесту 

Коцманського змішаного 

суду проти результатів 

виборів в комунальну раду 

примарії комуни Козмень. 

1933 р.   

1371  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

результатів виборів в 

комунальну раду примарії 

комуни Паркауць. 

1933 р.   

1372  Справа про розгляд протесту 

адвоката Княшницького 

Дмитра щодо порушення 

порядку проведення виборів 

тимчасової комісії при 

примарії м. Заставна. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1373  Протест виборців комуни 

Солонець Гросу Георгія, Ціпа 

Миколи та Гросу Сави проти 

результатів виборів в 

комунальну раду примарії. 

1933 р.   

1374  Акт призначення священика 

Бойчука Іона членом 

комунальної ради примарії      

м. Вижниця. 

1933 р.   

1375  Справа про розгляд протесту 

голови тимчасової комісії при 

примарії комуни Козмень 

Константиновича Лазара 

проти обрання голови 

православної церкви 

радником комунальної ради 

примарії. 

1933 р.   

1376  Справа про розгляд протесту 

претури волості Сирет на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Вашкауць 

щодо обрання помічника 

примаря з числа членів ради. 

1933 р.   
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1377  Справа про розгляд протесту 

комунального радника 

примарії комуни Селетин 

проти виключення його зі 

складу комунальної ради. 

1933 р.   

1378  Справа про розгляд протесту 

комунального радника 

примарії комуни Молдовіца 

Бурсука Андрія проти 

рішення делегації 

Кимпулунгської повітової 

ради щодо виключення зі 

складу членів комунальної 

ради Блумера Менделя. 

1933 р.   

1379  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Солка 

Освальда Іоана та Теганчук 

Іоана проти складу 

новообраної комунальної 

ради примарії. 

1933 р.   

1380  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Адинката 

Гандюка Василя проти 

складу новообраної 

комунальної ради. 

1933 р.   

1381  Справа про розгляд протесту 

мешканців примарії комуни 

Давидешть проти складу 

комунальної ради примарії. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1382  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Ватра-

Молдовіцей Кнаблаух Отта 

на рішення делегації 

повітової ради префектури 

Кимпулунгського повіту 

щодо виключення його зі 

складу членів комунальної 

ради. 

1933 р.   

1383  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Валя-

Коулуй Феркал Дмитра на 

1933 р.   
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рішення комунальної ради 

щодо усунення його з посади 

комунального радника. 

1384  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Силетен 

Біркенфельда Мозеса на 

рішення комунальної ради 

щодо призначення Ное 

Вільгельма комунальним 

радником. 

1933 р.   

1385  Справа про розгляд заяви 

претури волості Гура-

Гуморулуй щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Стулпікань 

про призначення Вая 

Валентина та Котларчука 

Тоадера комунальними 

радниками та виплати 

відрядних примпретору 

Ночеку Ервіну. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1386  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Манеуць 

Себестіена Сандера на 

рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

його звільнення в зв’язку з 

розпуском комунальної ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1387  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Вирфул-

Кимпулуй Різака Костянтина 

та членів комунальної ради 

на рішення префектури 

Дорохойського повіту щодо 

звільнення його з посади 

примаря та розпуску 

комунальної ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1388  Справа про розгляд протесту 

колишнього примаря комуни 

Ревна Катрюка Семена на 

рішення префектури 

1933 р. 

1934 р. 
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Чернівецького повіту щодо 

звільнення його зі служби та 

розпуск комунальної ради. 

1389  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Помирла 

Борта Дмитра на рішення 

префектури Дорохойського 

повіту щодо звільнення його 

зі служби та розпуск 

комунальної ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1390  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Боканча 

Драгоя Костана проти 

призначення примарем 

Стояла Василя. 

1933 р.   

1391  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Гудешть 

Добряну Калістру проти 

результатів виборів 

помічника примаря.  

1933 р.   

1392  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Босанча 

Драгой Костана проти 

звільнення його з посади 

помічника примаря. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1393  Рапорт та рішення префекта 

Чернівецького повіту про 

виключення зі складу 

комунальної ради примарії 

комуни Кучурул-Мік 

Вербицького Костянтина, 

Побуцького Мирона та 

Мищанчука Дмитра за 

перешкоджання в 

розповсюдженні румунської 

культури. 

1933 р.   

1394  Справа про розгляд заяви 

префектри Чернівецького 

повіту щодо усунення з 

посади комунальних радників 

примарії комуни Кучур-Мік 

1933 р.   
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Вербицького К., Побуцького 

М., та Мищанчука Д. за 

ведення пропаганди проти 

використання румунської 

мови.  

1395  Справа про розгляд заяви 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо звільнення з посади 

примаря комуни Адинката 

Хандюка Василя за 

невиконання своїх службових 

обов’язків. 

1933 р. 

1935 р. 

  

1396  Справа про розгляд 

клопотання претури волості 

Сирет щодо зняття з посади 

примаря комуни Кандешть 

Семенчука Михая за 

зловживання службовим 

становищем. 

1933 р.   

1397  Справа про розгляд протесту 

претури волості Флондорень 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Панка щодо 

заміщення членом 

комунальної ради Бантушом 

Дмитром примаря комуни на 

час його відпустки.  

1933 р.   

1398  Справа про розгляд заяви 

претури волості Ласкар щодо 

анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Міорянь про 

визнання Кацра Василя та 

Делібіц Миколи 

комунальними радниками. 

1933 р.   

1399  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо усунення з 

посади комунальних радників 

примарії комуни Дарманешть 

1933 р. 

1935 р. 
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Боднарюка Михая, Саучука 

Миколи та Матейчука Петра 

за невиконання наказів 

префектури. 

1400  Справа про розгляд протесту 

голови комунальної ради 

примарії комуни Пашкань на 

рішення комунальної ради 

щодо усунення його з 

займаної  посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1401  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії комуни Воловіц 

Кока Костянтина на рішення 

префектури Радауцького 

повіту усунення його з 

займаної посади. 

1933 р.   

1402  Справа про розгляд протесту 

колишнього примаря комуни 

Сатул-Маре Джюрджю 

Козьми на рішення 

префектури Радауцького 

повіту щодо звільнення його 

зі служби та заміни членом 

комунальної ради 

Морошаном Раду. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1403  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Качіка щодо 

звільнення зі служби 

примаря. 

1933 р.   

1404  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Адашень 

Кишларю Георгія на рішення 

префектури Дорохойського 

повіту щодо звільнення його 

з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1405  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Бадеуць-Ной 

1933 р. 

1934 р. 
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Лейба Рудольфа на рішення 

префектури Радауцького 

повіту щодо звільнення його 

з посади. 

1406  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Сатул-Маре 

Гертлера Карла на рішення 

префектури Радауцького 

повіту щодо звільнення його 

з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1407  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Галанешть 

Іліуца Василя на рішення 

префектури Радауцького 

повіту щодо звільнення його 

з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1408  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Городнікул-

де-Жос Попеску Андрія на 

рішення префекта 

Чернівецького повіту щодо 

звільнення його з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1409  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Селіштя 

Тоака Іоана на рішення 

префекта Чернівецького 

повіту щодо звільнення його 

з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1410  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Капу-

Кодрулуй Бошки Костянтина 

на рішення префектури 

Кимпулунгського повіту 

щодо звільнення його з 

посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1411  Справа про розгляд протесту 

примаря Морошана Василя 

Івановича та помічника 

примаря комуни Стулпікань 

Морошана Василя 

Миколайовича на рішення 

1933 р. 

1934 р. 
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префектури Кимпулунгського 

повіту щодо звільнення їх з 

посади. 

1412  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Звариштя 

Сави Василя на рішення 

префектури Дорохойського 

повіту щодо звільнення його 

з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1413  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Дарабань 

Елефтереску Урзуки на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо звільнення 

його з посади. 

1933 р. 

1935 р. 

  

1414  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Столнічень-

Гіцеску Гилеску Штефана на 

рішення префектури 

Байського повіту щодо 

звільнення його з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1415  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Фратауць-

Ной Андрішана Євгена на 

рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

звільнення його з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1416  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Негостіна 

Середенчука Миколи на 

рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

звільнення його з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1417  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Цибень Шец 

Геза на рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

звільнення його з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1418  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Мілішауць 

Гаврилюка Петра на рішення 

1933 р. 

1934 р. 
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префектури Радауцького 

повіту щодо звільнення його 

з посади. 

1419  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Путила 

Струсієвича Вінченца на 

рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

звільнення його з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1420  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Виковул-де-

Сус Бодала Іона на рішення 

префектури Радауцького 

повіту щодо звільнення його 

з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1421  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Фратауць-

векь Бучевського Георгія на 

рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

звільнення його з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1422  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Валоваць 

Карпюка Тома на рішення 

префектури Радауцького 

повіту щодо звільнення його 

з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1423  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Гуржуень 

Журеску Григорія та 

помічника примаря Хуржуя 

Штефана на рішення 

префектури Радауцького 

повіту щодо звільнення його 

з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1424  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Волчинець 

Карпюка Тома на рішення 

префектури Радауцького 

повіту щодо звільнення його 

з посади. 

1933 р. 

1934 р. 
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1425  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Селетин 

Велегорського Ясона на 

рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

звільнення його з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1426  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Плаюл-

Козьминулуй Серафінчан 

Дмитра на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту щодо звільнення його 

з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1427  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Марджиня 

Василовського Артема на 

рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

звільнення його з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1428  Справа про розгляд протесту 

примаря Октава Заріана та 

помічника примаря комуни 

Филтичень Пронштейна 

Давида на рішення 

Міністерства внутрішніх 

справ щодо звільнення їх з 

посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1429  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни 

Манастиоара Вагнера Іллі на 

рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

звільнення його з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1430  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Валя-

Козьминулуй Ноймана 

Антона на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту щодо звільнення його 

з посади. 

1933 р.   

1431  Справа про розгляд протесту 1933 р.   
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примаря м. Чернівці Савяну 

Ніка та комунальних 

радників Баранай Гаврила та 

Клугера Карла на рішення 

Міністерства внутрішніх 

справ щодо звільнення їх зі 

служби. 

1934 р. 

1432  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Камена 

Бойчука Касіяна на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту щодо звільнення його 

з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1433  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Валева 

Івановича Еміліана на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

звільнення його з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1434  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Яблуниця 

Гордея Олекси на рішення 

префектури Радауцького 

повіту щодо звільнення його 

з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1435  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Городникул-

де-Сус Андронаке Василя на 

рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

звільнення його з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1436  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Воєводяса 

Гешлера Йосипа-Криштофа 

на рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

звільнення його з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1437  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Бадеуць 

Луческу Іона на рішення 

префектури Радауцького 

1933 р. 

1934 р. 
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повіту щодо звільнення його 

з посади. 

1438  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Дорнешть 

Біра Альберта на рішення 

префектури Радауцького 

повіту щодо звільнення його 

з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1439  Справа про розгляд протесту 

примаря м. Кимпулунг 

Євдошека Федора  на 

рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

звільнення його з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1440  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Гура-Путней 

Гайслера Франца на рішення 

префектури Радауцького 

повіту щодо звільнення його 

з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1441  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Білка 

Сільвестру Софіана на 

рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

звільнення його з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1442  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Воловець 

Міренія Никифора та 

помічника примаря Вікол 

Михая на рішення 

префектури Радауцького 

повіту щодо звільнення їх з 

посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1443  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Штюбень 

Бонару Іоана на рішення 

префектури Дорохойського 

повіту щодо звільнення його 

з посади. 

1933 р.   

1444  Справа про розгляд протесту 1933 р.   
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примаря комуни Пархауць 

Мироновича Іллі на рішення 

префектури Сучавського 

повіту щодо звільнення його 

з посади. 

1445  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Яблуниця 

Гордея Олексія на рішення 

префектури Радауцького 

повіту щодо звільнення його 

з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1446  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Фратауць 

Фріца Конрада на рішення 

префектури Радауцького 

повіту щодо звільнення його 

з посади. 

1933 р. 

1934 р.  

  

1447  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Долгаска 

Градінару Петра та 

комунальної ради на рішення 

префектури Байського повіту 

щодо усунення їх з займаних 

посад. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1448  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Михайлень 

Кодреску Євгена на рішення 

префектури Дорохойського 

повіту щодо усунення його з 

займаної посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1449  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Аврамень 

Букатарю Іоана на рішення 

комунальної ради щодо 

звільнення його з посади. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1450  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Силетин на 

рішення повітового комітету 

префектури Радауцького 

повіту щодо відновлення на 

посаді комунального радника 

1933 р.   
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Ное Відьгельма. 

1451  Справа про розгляд протесту 

члена делегації повітової 

ради м. Сторожинець 

Карбулицького Іларіона на 

рішення префектури щодо 

виключення його зі складу 

ради. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1452  Справа про розгляд запиту 

претури волості Молдова 

щодо можливості обрання 

комунальних радників, які 

перебувають в родинних 

зв’язках. 

1933 р.   

1453  Справа про розгляд протесту 

префектури Чернівецького 

повіту на рішення 

комунальної ради комуни 

Магала щодо затвердження 

членів комунальної ради, які 

перебувають в родинних 

зв’язках. 

1933 р.   

1454  Справа про затвердження 

протоколів засідань делегації 

комунальної ради префектури 

Кимпулунгського повіту. 

1933 р.   

1455  Протоколи засідань делегації 

повітової ради при 

префектурі Сторожинецького 

повіту. 

1933 р.   

1456  Протоколи засідань повітової 

ради при префектурі повіту 

Бая за 1933 р. Копії. 

1933 р.   

1457  Протоколи засідань делегації 

повітової ради при 

префектурі Кимпулунгського 

повіту за 1933 р. Копії. 

1933 р.   

1458  Протоколи засідань делегації 

повітової ради при 

префектурі Дорохойського 

повіту за 1933 р. Копії. 

1933 р.   
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1459  Протоколи засідань делегації 

повітової ради при 

префектурі Сучавського 

повіту за                                

1933 р. надіслані до відома. 

1933 р.   

1460  Протоколи засідань делегації 

повітової ради при 

префектурі Радауцького 

повіту за    1933 р. 

1933 р.   

1461  Протокол засідань тимчасової 

комісії при префектурі 

Радауцького повіту. 

1933 р.   

1462  Протокол засідань тимчасової 

комісії при примарії м. Вама 

надісланий до відома. 

1933 р.   

1463  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

примарії комуни Валева 

Івасюка Штефана, 

Камінського Петра та 

Гаврилюка Дмитра щодо 

анулювання рішень засідання 

комунальної ради прийнятих 

без їхньої участі. 

1933 р.   

1464  Справа про розгляд протесту 

претури волості Драгомирна 

проти рішення комунальної 

ради примарії комуни 

Слобозія-Прутулуй 

прийнятого в відсутності на 

засіданні частини членів 

комунальної ради. 

1933 р.   

1465  Справа про розгляд заяви 

претури волості Ласкар щодо 

анулювання фіктивного 

протоколу комунальної ради 

примарії комуни Городиштя.  

1933 р.   

1466  Справа про розгляд протесту 

претури волості Флондорень 

проти рішення комунальної 

ради примарії комуни Ропча, 

1933 р.   
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зафіксованого в протоколі 

засідання від 29.05.1933 р. 

1467  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ніструлуй на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Вадул-

Ніструлуй, зафіксовані в 

протоколі засідання ради. 

1933 р.   

1468  Справа про розгляд протесту 

претури волості Флондорень 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Буденіц, 

зафіксовані в протоколі 

засідання ради. 

1933 р.   

1469  Справа про розгляд протесту 

секретаря комуни Чумарна 

Хинку Семена на рішення 

засідання комунальної ради 

примарії зафіксовані в 

протоколі. 

1933 р.   

1470  Справа про розгляд протесту 

претури волості Флондорень 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Давидень, 

зафіксованих в протоколі 

засідання ради. 

1933 р.   

1471  Справа про розгляд протесту 

претури Сиретської волості 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни 

Каліфіндешть, зафіксовані в 

протоколі засідання ради.  

1933 р.   

1472  Справа про розгляд протесту 

претури волості Флондорень 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Баніла, 

зафіксовані в протоколі 

засідання ради. 

1933 р.   

1473  Справа про розгляд протесту 

претури волості Путила-

Селетин на рішення 

1933 р.   



                                                                          214 

комунальної ради примарії 

комуни Плоска, зафіксовані в 

протоколі засідання ради. 

1474  Справа про розгляд протесту 

претури волості Флондорень 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Жадова, 

зафіксовані в протоколі 

засідання ради. 

1933 р.   

1475  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ніструлуй на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Бабин, 

зафіксовані в протоколі 

засідання ради. 

1933 р.   

1476  Справа про розгляд протесту 

претури Дністровської 

волості щодо анулювання 

рішень засідання комунальної 

ради примарії комуни 

Кучурул-Мік, зафіксованих в 

протоколі. 

1933 р.   

1477  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Лука щодо 

анулювання рішень засідання 

комунальної ради примарії 

комуни Кучурул-Мік, 

зафіксованих в протоколі. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1478  Справа про розгляд протесту 

претури Сиретської волості 

щодо анулювання рішень 

засідання комунальної ради 

примарії комуни Літень, 

зафіксованих в протоколі. 

1933 р.   

1479  Справа про розгляд протесту 

членів єврейської громади          

м. Сторожинець Менчер 

Лейзер-Мордоса та Фукса 

Ізраєля проти рішень 

зафіксованих в протоколі 

засідань єврейської громади. 

1933 р.   
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1480  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Ватра-Дорней 

щодо фінансування та 

складання бюджету. 

1933 р.   

1481  Список комун з зазначенням 

розміру виділених коштів з 

фондів повітів. 

1933 р.   

1482  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Ватра-Дорней 

щодо включення 

заборгованостей в бюджет 

примарії. 

1933 р.   

1483  Бюджет префектури 

Сторожинецького повіту на      

1933-1934 рр. надісланий до 

відома. 

1933 р.   

1484  Справа про розгляд протесту 

шкільного комітету комуни 

Магала та секретаря примарії 

Краіца Георгія на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту щодо затвердження 

бюджету примарії на       

1933-1934 фінансовий рік. 

1933 р. 

1935 р. 

  

1485  Справа про розгляд протесту 

службовців примарії комуни 

Топорауць Робуляка Василя, 

Гуцуляка Штефана та 

Губчака Тодера. 

1933 р.   

1486  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни 

Присикурень на рішення 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо затвердження бюджету 

на 1933-1934 рр. 

1933 р.   

1487  Справа про розгляд протесту 

претури волості Драгомирней 

на рішення комунальної ради 

комуни Шербауць щодо 

затвердження бюджету на 

1933 р. 

1934 р. 
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1933-1934 рр. 

1488  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Мітокул-

Драгомирней на рішення 

комунальної ради комуни 

Шербауць щодо 

затвердження бюджету на 

1933-1934 рр. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1489  Справа про розгляд протесту 

шкільної ради початкової 

школи комуни Самушень на 

рішення комунальної ради 

щодо затвердження бюджету 

на 1933-1934 рр. 

1933 р.   

1490  Справа про розгляд протесту 

директора школи комуни 

Луковець-де-Сус Киселиці 

Олексія на рішення 

префектури Сторожинецього 

повіту щодо затвердження 

бюджету на 1933 р. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1491  Справа про розгляд протесту 

шкільної ради школи комуни 

Плаюл-Козьминулуй на 

рішення примарії комуни 

щодо затвердження бюджету 

примарії комуни на 1933-

1934 фінансовий рік. 

1933 р.   

1492  Справа про розгляд заяви 

префектури Козьминської 

волості щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Біла про 

затвердження бюджету на 

1933 фінансовий рік. 

1933 р.   

1493  Справа про розгляд протесту 

директора школи комуни 

Михалча Бордіана Дмитра на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на          

1933 р.   
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1933-1934 фінансовий рік. 

1494  Справа про розгляд протесту 

претури волості Расточелор 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Вижничора 

щодо затвердження бюджету 

на 1933 р. 

1933 р.   

1495  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни 

Неполокауць Ландесберга 

Ісака на рішення префектури 

м. Чернівці щодо 

затвердження бюджету на 

1933 р. 

1933 р.   

1496  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Мигучень 

Барбаса Прокопія на рішення 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо затвердження бюджету 

на 1933-1934 рр. 

1933 р.   

1497  Справа про розгляд протесту 

службовців примарії                

м. Сучава Дана Миколи та 

Стабишевського Іоана на 

рішення префектури 

Сучавського повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1933-1934 рр. 

1933 р.   

1498  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Радауць Бажана 

Миколи на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо затвердження бюджету 

на 1933-1934 рр. 

1933 р.   

1499  Справа про розгляд протесту 

пенсіонера в м. Сторожинець 

Трібуса Іоана на рішення 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо затвердження бюджету 

1933 р. 

1935 р. 

  



                                                                          218 

комуни на 1933-1934 рр. 

1500  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Селетин на 

рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

затвердження бюджету 

комуни на 1933-1934 рр. 

1933 р.   

1501  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Погорлауць 

та шкільного комітету 

комуни на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту щодо затвердження 

бюджету на                              

1933-1934 рр. 

1933 р.   

1502  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Жучка-Веке 

Кавулі Штефана на рішення 

комунальної ради щодо 

затвердження бюджету на 

1933-1934 рр. 

1933 р.   

1503  Справа про розгляд протесту 

дирекції змішаної початкової 

школи в комуні Добронауць 

на рішення комунальної ради 

щодо затвердження бюджету 

на 1933 фінансовий рік. 

1933 р.   

1504  Справа про розгляд протесту 

шкільного комітету комуни 

Михалча на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту щодо затвердження 

бюджету на 1933-1934 рр. 

1933 р.   

1505  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії комуни Кадобешть 

та шкільного комітету на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на         

1933-1934 рр. 

1933 р.   
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1506  Справа про розгляд протесту 

начальника відділу примарії 

м. Филтичень Байського 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо затвердження бюджету 

на         1933-1934 рр. 

1933 р.   

1507  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Худешть на 

рішення префектури 

Дорохойського повіту щодо 

затвердження бюджету 

комуни на 1933-1934 рр. 

1933 р.   

1508  Справа про розгляд протесту 

адвоката Мюка Рафаеля на 

рішення комунальної ради 

примарії м. Гура-Гуморулуй 

щодо затвердження бюджету 

на 1933-1934 рр. 

1933 р.   

1509  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Адиньката 

Гандюка Василя на рішення 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо затвердження бюджету 

примарії на 1933 р. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1510  Справа про розгляд протесту 

претури волості Флондорень 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Жадова 

щодо затвердження бюджету 

примарії на 1933 р. 

1933 р.   

1511  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Чоканешть 

на рішення префектури 

Кимпулунгського повіту 

щодо затвердження бюджету 

примарії на 1933-1934 рр. 

1933 р.   

1512  Справа про розгляд протесту 

шкільної ради початкової 

школи комуни Чагор на 

1933 р.   
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рішення комунальної ради 

примарії комуни щодо 

затвердження бюджету 

примарії на 1933-1934 рр. 

1513  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Сучава Кирлана 

Піцула та Палокозаріа на 

рішення префектури 

Сучавського повіту щодо 

затвердження бюджету на          

1933-1934 рр. 

1933 р.   

1514  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Кимпулунг 

Рашка Ігнаца на рішення 

префектури щодо 

затвердження бюджету на 

1933-1934 рр. 

1933 р.   

1515  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Ватра-Дорней 

Терліфана Антона проти 

рішення адміністративного 

інспекторату м. Чернівці 

щодо затвердження бюджету 

примарії на 1933-1934 рр. 

1933 р.   

1516  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Вижниця 

Білгрея Карла на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо затвердження бюджету 

на 1933 р. 

1933 р.   

1517  Справа про розгляд протесту 

єпархіальної ради та дирекції 

початкової школи в комуні 

Шіпотеле на Сиреті на 

рішення Сторожинецької 

префектури щодо 

затвердження бюджету 

примарії на        1933-1934 рр. 

1933 р.   

1518  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Топорауць 

Робуляка Василя на рішення 

1933 р.   
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префектури Чернівецького 

повіту щодо затвердження 

бюджету примарії на        

1933-1934 рр. 

1519  Справа про розгляд протесту 

комунального радника 

Холубанського Івона на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету 

примарії комуни Михалча на 

1933-1934 рр. 

1933 р.   

1520  Справа про розгляд протесту 

примарії м. Фалтичень на 

рішення адміністративного 

інспекторату в м. Чернівці 

щодо затвердження бюджету 

на 1933 р. 

1933 р.   

1521  Справа про розгляд протесту 

директора початкової школи 

комуни Савень Мошинської 

Олени на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо затвердження бюджету 

на 1933-1934 рр. 

1933 р.   

1522  Справа про розгляд протесту 

товариства адвокатів 

Буковини на рішення 

адміністративного 

інспекторату м. Чернівці 

щодо затвердження бюджету 

примарії комуни Панка на 

1933 р. 

1933 р.   

1523  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Радауць Керна 

Менделя та Шерф Дори на 

рішення адміністративного 

інспекторату щодо 

затвердження бюджету 

примарії м. Радауць на         

1933-1934 рр. 

1933 р.   
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1524  Справа про розгляд протесту 

примарії м. Вижниця на 

рішення адміністративного 

інспекторату м. Чернівці 

щодо затвердження бюджету 

примарії на 1933-1934 рр. 

1933 р.   

1525  Справа про розгляд протесту 

санітарного відділу 

Дорохойського повіту на 

рішення повітової ради 

префектури Дорохойського 

повіту щодо затвердження 

бюджету на 1933-1934 рр. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1526  Справа про розгляд протесту 

шкільного комітету комуни 

Михальча на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту щодо затвердження 

бюджету комуни Михалча на         

1933-1934 рр. 

1933 р.   

1527  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Радауць Бежана 

Миколи на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо затвердження бюджету 

на 1933-1934 рр. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1528  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Трестіана 

на рішення комунальної ради 

примарії щодо затвердження 

бюджету на 1933-1934 рр. 

1933 р.   

1529  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Калінешть 

Маріна Густава, Адольфа та 

Жозефіни на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо затвердження бюджету 

на 1933 р. 

1933 р.   

1530  Справа про розгляд протесту 

шкільного комітету комуни 

Преліпча на рішення 

1933 р.   
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префектури Чернівецького 

повіту щодо затвердження 

бюджету примарії комуни 

Преліпча на 1933-1934 рр. 

1531  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Сучава 

Кабіновського Володимира 

на рішення адміністративного 

інспекторату м. Чернівці 

щодо затвердження бюджету 

м. Сучава на 1933-1934 рр. 

1933 р.   

1532  Справа про розгляд протесту 

нотаря комуни Гаврилешть 

Бортнека Василя на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту щодо затвердження 

бюджету примарії комуни 

Лашківка на 1933-1934 рр. 

1933 р.   

1533  Справа про розгляд протесту 

товариства адвокатів 

Буковини на рішення 

адміністративного 

інспекторату в м. Чернівці 

щодо затвердження бюджету 

примарії м. Гура-Гуморулуй 

на 1933 р. 

1933 р.   

1534  Справа про розгляд протесту 

нотаря комуни Бурдужень 

Нягу Н. на рішення 

префектури Сучавського 

повіту щодо затвердження 

бюджету примарії на           

1933-1934 рр. 

1933 р.   

1535  Справа про розгляд протесту 

примарії м. Заставна на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету 

примарії на 1933-1934 рр. 

1933 р.   

1536  Справа про розгляд протесту 

претури волості Арборе на 

1933 р.   
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рішення комунальної ради 

примарії комуни Партешть-

де-Жос щодо затвердження 

бюджету примарії на 1933 р. 

1537  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Вижничоара 

на рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо затвердження бюджету 

примарії на 1933-1934 рр. 

1933 р.   

1538  Справа про розгляд протесту 

декана бюро адвокатів 

Буковини в м. Чернівці на 

рішення адміністративного 

Генерального інспекторату 

щодо затвердження бюджету 

на        1933 р. 

1933 р.   

1539  Справа про розгляд протесту 

декана бюро адвокатів 

Буковини в м. Чернівці на 

рішення адміністративного 

Генерального інспекторату 

щодо затвердження бюджету 

на        1933-1934 рр. 

1933 р.   

1540  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Савень 

Килиришану Григорія, 

Мітельмана Янка та Енгера 

на рішення комунальної ради 

примарії щодо затвердження 

бюджету на 1933-1934 рр. 

1933 р.   

1541  Справа про розгляд протесту 

акціонерного товариства 

«Астра» в м. Бухарест на 

рішення примарії м. Дорохой 

щодо затвердження бюджету 

на 1933-1934 р. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1542  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Преліпча на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

1933 р. 

1934 р. 
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затвердження бюджету 

примарії на 1933-1934 рр. 

1543  Справа про розгляд протесту 

товариства адвокатів 

Буковини на рішення 

адміністративного 

інспекторату в м. Чернівці 

щодо затвердження бюджету 

примарії м. Кимпулунг на 

1933 р. 

1933 р. 

1939 р. 

  

1544  Справа про розгляд заяви 

претури волості Босанча 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Плавалар про 

затвердження бюджету на 

1933 р. 

1933 р.   

1545  Справа про розгляд заяви 

Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату щодо 

анулювання рішення 

Дорохойської повітової ради 

про затвердження бюджету 

примарії комуни Савень на             

1933-1934 рр. 

1933 р.   

1546  Справа про розгляд заяви 

префектури Чернівецького 

повіту щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Заставна 

про затвердження бюджету 

примарії на 1933 р. 

1933 р.   

1547  Справа про розгляд запиту 

Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату щодо 

можливості зміни бюджетів 

комун та повітів 

контрольними фінансовими 

установами. 

1933 р.   
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1548  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Пашкань щодо 

внесення змін в бюджет 

примарії. 

1933 р.   

1549  Справа про розгляд заяви 

Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату щодо 

анулювання рішення 

префектури Байського повіту 

про внесення змін до 

бюджету комуни Леснезь на 

1933-1934 рр. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1550  Справа про розгляд протесту 

шкільного комітету та 

примарії комуни Чинкеу на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження змін до 

бюджету примарії на             

1933-1934 рр. 

1933 р.   

1551  Справа про розгляд протесту 

шкільного комітету та 

примарії комуни Василеу на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження змін до 

бюджету на 1933-1934 рр. 

1933 р.   

1552  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Жадова на 

рішення префектури 

Кимпулунгського повіту 

щодо внесення змін до 

бюджету примарії на          

1933-1934 рр.  

1933 р.   

1553  Справа про розгляд протесту 

ремісничої школи в                  

м. Вижниця на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо затвердження бюджету 

на 1933-1934 рр. в якому 

1933 р.   
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передбачено зниження 

грошових субсидій для 

школи. 

1554  Справа про розгляд протесту 

шкільної ради комуни 

Преліпча на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо відмови у внесенні в 

бюджет комуни коштів на 

утримання школи. 

1933 р.   

1555  Справа про розгляд протесту 

будівельного товариства 

«Албіна» в м. Чернівці проти 

затвердження бюджету 

примарії комуни Коровія. 

1933 р.   

1556  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Вижниця 

Орнштейна Копела на рішеня 

комунальної ради щодо 

відмови у включення до 

бюджету належного йому 

грошового боргу. 

1933 р. 

1936 р. 

  

1557  Справа про розгляд протесту 

претури волості Прутулуй на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Жучка-Ноуе 

щодо затвердження 

фінансового звіту за                

1933-1934 рр. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1558  Справа про розгляд протесту 

претури волості Шіпеніцулуй 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Мамаєшть-

Векь щодо затвердження 

фінансового звіту за 1933 р. 

1933 р.   

1559  Справа про розгляд протесту 

претури волості Шипеніц на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Кисилеу 

щодо затвердження 

фінансового звіту за 1933 р. 

1933 р.   
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1560  Справа про розгляд протесту 

претури волості Козьминулуй 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Котул-

Винаторул щодо 

затвердження фінансового 

звіту за 1933 р. про здачу в 

оренду земельних ділянок. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1561  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Козмень щодо 

можливості перевірки 

фінансових звітів примарій 

міст примпретором. 

1933 р.   

1562  Справа про розгляд заяви 

колишнього касира примарії 

комуни Сендричень Пинзаріу 

Дмитра щодо проведення 

повторної перевірки 

фінансового звіту примарії за 

1923 р. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1563  Справа про розгляд протесту 

колишнього касира примарії 

комуни Шубранець 

Костенюка Георгія на 

рішення делегації 

Чернівецької повітової ради 

щодо внесення ним коштів 

яких не вистачає до 

фінансового звіту за 1931 р. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1564  Справа про розгляд протесту 

колишнього голови 

тимчасової комісії при 

примарії комуни 

Неполокауць Кімельмана І. та 

секретаря-касира Трессера 

Хаіма на рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

внесення ним коштів яких не 

вистачає в касі. 

1933 р.   

1565  Справа про розгляд 

протеступретури волості 

1933 р.   
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Молдова на рішення 

комунальної ради комуни 

Капу-Кимпулуй щодо 

використання грошових 

фондів комунальних доріг на 

утримання школи. 

1566  Справа про розгляд заяви 

претури волості Черемуш 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Станешть-де-Сус про 

участь примарії в погашенні 

грошового боргу шкільного 

комітету комуни. 

1933 р.   

1567  Справа про розгляд заяви 

примарії комуни Ганешть 

щодо примушування 

примарії комуни Адинката до 

виплати ними боргу за 

зобов’язанням. 

1933 р.   

1568  Справа про розгляд запиту 

претури волості Штефан-

Води щодо можливості 

відкриття додаткових 

предметів тимчасовими 

комісіями при примаріях. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1569  Справа про розгляд заяви 

примарії комуни Годінешть 

щодо асигнування ними 

коштів для відкриття 

додаткових кредитів. 

1933 р. 

1935 р. 

  

1570  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців м. Сторожинець 

на рішення комунальної ради 

примарії щодо асигнування 

додаткових кредитів. 

1933 р.   

1571  Справа про розгляд 

адміністративного 

генерального інспектора              

м. Чернівці щодо анулювання 

1933 р.   
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рішення комунальної ради 

примарії комуни Савень 

щодо відкриття додаткових 

кредитів. 

1572  Справа про розгляд протесту 

претури Сторожинецького 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії   

м. Сторожинець щодо 

відкриття додаткових 

кредитів до бюджету 

примарії. 

1933 р.   

1573  Справа про розгляд заяви 

префектури Дорохойського 

повіту щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Савень про 

відкриття додаткових 

кредитів. 

1933 р.   

1574  Справа про розгляд протесту 

претури Ласарської волості 

проти рішення комунальної 

ради примарії комуни 

Міоркань щодо відкриття 

додаткового кредиту для 

покриття витрат у зв’язку з 

святкуванням національних 

свят.  

1933 р.   

1575  Справа про розгляд заяви 

претури волості Хуморул 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Капу-Кодрулуй про 

відкриття додаткового 

кредиту для виплати 

відрядних службовцям. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1576  Справа про розгляд зави 

претури Дністровської 

волості щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Пирнул-

1933 р.   
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Негру про відкриття 

додаткового кредиту для 

збільшення відрядних 

службовцям. 

1577  Справа про розгляд заяви 

Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату щодо 

анулювання рішення 

делегації повітової ради при 

Сторожинецькій префектурі 

про відкриття додаткового 

кредиту для виплати зарплати 

начальнику фінансового 

відділу виконання службових 

обов’язків в неробочий час. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1578  Справа про розгляд протесту 

претури волості Драгомирна 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Петрауць 

щодо відкриття кредитів для 

виплати надбавки до 

зарплати секретарю примарії. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1579  Справа про розгляд заяви 

претури волості Ласкар щодо 

анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Палтініш щодо 

відкриття додаткових 

кредитів на придбання меблів 

для податкового відділу. 

1933 р.   

1580  Доповідні записки префекта 

Сучавського повіту щодо 

відкриття додаткових 

кредитів для надання 

допомоги столовій «Пиня 

серачілор» для будівництва 

мосту та придбання палива.  

1933 р.   

1581  Справа про розгляд запиту  

примарії м. Ватра-Дорней 

щодо виплати ними боргів 

1933 р.   
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кредитному банку в                   

м. Чернівці. 

1582  Справа про розгляд протесту 

примарії м. Пашкань на 

рішення префектури 

Байського повіту щодо 

відмови їм в видачі дозволу 

на отримання позики в банку. 

1933 р.   

1583  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії м. Фалтичень 

Скрипкару Є. та Гаврилеску 

Є. на рішення комунальної 

ради примарії щодо 

отримання позики в банку. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1584  Справа про розгляд заяви 

префектури Радауцького 

повіту щодо анулювання 

рішення комунальної ради         

м. Сирет про отримання 

коштів для ремонту 

комунальних доріг. 

1933 р.   

1585  Справа про розгляд протесту 

претури волості Молдова на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Фундул-

Молдовей щодо виділення 

грошової субсидії церкві 

хутора Ботуш. 

1933 р.   

1586  Справа про розгляд запиту 

префектури волості Грутулуй 

щодо відмови примарії від 

прибутків на користь 

мешканців. 

1933 р.   

1587  Справа про розгляд протесту 

курортної комісії в м. Ватра-

Дорней на рішення 

комунальної ради про 

використання коштів 

стягнутих з відпочиваючих. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1588  Справа про розгляд протесту 1933 р.   
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начальника податкового 

відділу комуни Жадова 

Лібіча Михайла на рішення 

делегації Сторожинецької 

повітової ради щодо 

повернення примарії комуни 

Панка коштів отриманих на 

утримання податкового 

відділу. 

1934 р. 

1589  Справа про розгляд протесту 

претури волості Герца на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Горбова 

щодо затвердження витрат 

коштів на утримання 

сторожа. 

1933 р.   

1590  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ілішешть на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Петрауць 

щодо передачі коштів 

отриманих від продажу 

приміщення примарії 

товариству «Черкул де 

лектура В. Александрі» на 

будівництво приміщення для 

розміщення примарії. 

1933 р.   

1591  Рішення адміністративного 

суду на запит префектури 

Чернівецького повіту щодо 

введення комунальних 

податків. 

1933 р.   

1592  Справа про розгляд запиту 

префектури Чернівецького 

повіту щодо затвердження 

правил стягнення податків 

наданих примарією комуни 

Жучка-Веке. 

1933 р.   

1593  Справа про розгляд заяви 

претури волості Ніструлуй 

щодо анулювання рішення 

1933 р.   
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комунальної ради примарії 

комуни Бабин про 

затвердження правил 

введення та стягнення 

комунальних податків. 

1594  Справа про розгляд заяви 

претури волості Ніструлуй 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Василеу про 

затвердження правил 

введення та стягнення 

комунальних податків. 

1933 р.   

1595  Справа про розгляд заяви 

претури волості 

Шипеніцулуй щодо 

анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Вінтіляука про 

затвердження правил 

введення та стягнення 

комунальних податків. 

1933 р.   

1596  Справа про розгляд заяви 

волості Ніструлуй щодо 

анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Вадул-Ніструлуй про 

затвердження правил 

введення та стягнення 

комунальних податків. 

1933 р.   

1597  Справа про розгляд заяви 

волості Ніструлуй щодо 

анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Кулиуць про 

затвердження правил 

введення та стягнення 

комунальних податків. 

1933 р.   

1598  Справа про розгляд заяви 

волості Ніструлуй щодо 

анулювання рішення 

1933 р.   
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комунальної ради примарії 

комуни Горошиуць про 

затвердження правил 

введення та стягнення 

комунальних податків. 

1599  Справа про розгляд протесту 

цукрового заводу в комуні 

Жучка-Веке на рішеня 

комунальної ради примарії 

щодо затвердження правил 

стягнення комунальних 

податків. 

1933 р.   

1600  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Пашкауць 

на рішення префектури 

повіту Бая щодо 

затвердження правил 

стягнення комунальних 

податків. 

1933 р.   

1601  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Попеску Іоана на рішення 

комунальної ради                      

м. Вижниця щодо 

затвердження правил 

стягнення комунальних 

податків. 

1933 р. 

1935 р. 

  

1602  Справа про розгляд протесту 

претури Ніструлуй на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Чинкеу 

щодо затвердження правил 

стягнення комунальних 

податків. 

1933 р.   

1603  Справа про розгляд протесту 

претури Ніструлуй на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Юркауць 

щодо затвердження правил 

стягнення комунальних 

податків. 

1933 р.   
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1604  Справа про розгляд протесту 

члена тимчасової комісії 

примарії комуни Козмень 

Пфейфер Натана на рішення 

тимчасової комісії щодо 

затвердження правил 

стягнення прибуткових та 

комунальних податків при 

неповному складі комісії. 

1933 р. 

1935 р. 

  

1605  Справа про розгляд протесту 

претури волості Шининці на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни 

Неполокауць щодо 

затвердження правил збору 

комунальних податків та 

призначення на службу 

ветеринарно-санітарним 

інспектором Руснак Симеона. 

1933 р.   

1606  Справа про розгляд заяви 

претури Дністровської 

волості щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Онут про 

затвердження правил 

стягнення комунальних 

податків. 

1933 р.   

1607  Справа про розгляд заяви 

претури Дністровської 

волості щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Боянчень 

про затвердження правил 

стягнення комунальних 

податків. 

1933 р.   

1608  Справа про розгляд заяви 

претури Дністровської 

волості щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Вранчень 

про затвердження правил 

1933 р.   
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стягнення комунальних 

податків. 

1609  Справа про розгляд заяви 

претури Шипеницької 

волості щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Лужень про 

затвердження правил 

стягнення комунальних 

податків. 

1933 р.   

1610  Справа про розгляд заяви 

претури волості Ніструлуй 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Добронауць про 

затвердження правил 

стягнення комунальних 

податків. 

1933 р.   

1611  Справа про розгляд протесту 

примарії м. Вижниця на 

рішення префектури 

Сторожинецького повіту про 

затвердження правил 

стягнення податків. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1612  Справа про розгляд заяви 

префектури Байського повіту 

щодо перегляду правил 

затверджених комунальною 

радою примарії комуни 

Пашкань про збір 

комунальних податків в 

комуні. 

1933 р.   

1613  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ніструлуй на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Репужинець 

про затвердження правил 

стягнення податків.   

1933 р.   

1614  Справа про розгляд заяви 

претури волості Ніструлуй 

щодо анулювання рішення 

1933 р.   
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комунальної ради примарії 

комуни Окна про 

затвердження правил 

стягнення податків за 

користування комунальними 

дорогами. 

1615  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Ватра-Дорней 

щодо накладення 

комунальних податків на 

лікарів, адвокатів, шевців та 

кравців. 

1933 р.   

1616  Справа про розгляд протесту 

префектури Кимпулунгського 

повіту на рішення тимчасової 

комісії примарії                            

м. Кимпулунг щодо введення 

прибуткових податків в 

комуні. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1617  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ніструлуй 

проти рішення комунальної 

ради примарії комуни 

Кулеуць щодо встановлення 

комунальних податків на 

1933-1934 р., та затвердження 

правил стягнення з 

мешканців внесків на ремонт 

школи. 

1933 р.   

1618  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ніструлуй на 

рішення примарії м. Чернівці 

щодо введення комунальних 

податків. 

1933 р.   

1619  Справа про розгляд протесту 

поміщика комуни Карапчіу 

Кристофович Вітольда щодо 

відміни рішення комунальної 

ради примарії комуни 

Карапчіу про введення 

комунальних податків. 

1933 р.   
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1620  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ніструлуй на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Миткіу 

щодо введення податку за 

користування комунальними 

дорогами. 

1933 р.   

1621  Справа про розгляд протесту 

префектури м. Бая на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Фалтичень щодо 

введення мита з гужового 

транспорту за в’їзд в місто. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1622  Справа про розгляд заяви 

претури волості Штефан-

Воде щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Гура-

Путней про введення податку 

за проведення сільських 

танців. 

1933 р.   

1623  Справа про розгляд протесту 

претури волості Штефан-

Воде щодо відміни рішення 

комунальної ради Будеуць 

про введення податку за 

проведення сільських танців. 

1933 р.   

1624  Справа про розгляд протесту 

претури волості Козьминулуй 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Чагор щодо 

введення розцінок за 

придбання місця на 

кладовищі. 

1933 р.   

1625  Справа про розгляд протесту 

претури волості Молдова на 

рішення комунальної ради 

комуни Палтіноаса щодо 

введення розцінок при 

реєстрації шлюбу.  

1933 р. 

1934 р. 

  

1626  Справа про розгляд заяви 1933 р.   
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претури волості Ілішешті 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Билшешть про 

стягнення з мешканців 

коштів за користування 

відчуженими ними 

пасовиськами. 

1627  Справа про розгляд заяви 

претури волості Дорна щодо 

анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Нягра-Сарулуй про 

стягнення податків за 

комунальну охорону. 

1933 р.   

1628  Справа про розгляд протесту 

претури волості Козьминулуй 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Коровія 

щодо введення податку за 

випасання худоби. 

1933 р.   

1629  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ніструлуй на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Миткеу 

щодо введення податку за 

випасання худоби.  

1933 р.   

1630  Справа про розгляд протесту 

претури волості Чентру-

Дорохой на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Шендричень щодо 

введення податку за 

випасання худоби. 

1933 р.   

1631  Справа про розгляд протесту 

претури Козьминської 

волості на рішення 

комунальної ради комуни 

Камена щодо введення 

податку за випасання худоби. 

1933 р.   

1632  Справа про розгляд протесту 1933 р.   
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претури волості 

Шипеніцулуй проти рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Шипеніц щодо 

введення податку за 

випасання худоби на 

комунальному пасовиську та 

будівництво бетонного 

мосту. 

1633  Справа про розгляд заяви 

претури волості Босанча на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Бунинць 

щодо встановлення розцінок 

за випасання худоби на 

комунальному пасовиську. 

1933 р.   

1634  Справа про розгляд протесту 

претури Сиретської волості 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Долгешть 

щодо введення розцінок для 

розведення племінної худоби. 

1933 р.   

1635  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Сирет 

Шурканович Ісидора на 

рішення комунальної ради 

примарії Михайлень щодо 

запровадження стягнення 

коштів за проїзд 

комунальною дорогою.  

1933 р.   

1636  Справа про розгляд заяви 

претури волості Ніструлуй 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Юркауць про 

введення додаткових 

податків та примусових робіт 

для ремонту комунальних 

доріг.   

1933 р.   

1637  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

1933 р.   
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Черемушулуй проти рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Станешть щодо 

введення підвищених 

податків. 

1638  Справа про розгляд протесту 

полковника Голбан проти 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Котул-

Баїнський щодо введення 

підвищених комунальних 

податків. 

1933 р.   

1639  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Вашківці на 

рішення комунальної ради 

щодо введення додаткових 

комунальних податків для 

виплати примарією боргу 

Тернер Колману. 

1933 р.   

1640  Справа про розгляд заяви 

претури Сиретської волості 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Звориштя про 

введення додаткових 

податків за комунальну 

охорону. 

1933 р.   

1641  Справа про розгляд протесту 

претури волості Малин на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни 

Городничень щодо введення 

підвищеного комунального 

податку. 

1933 р.   

1642  Справа про розгляд протесту 

претури волості Малин на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Корну-

Лунчень щодо введення 

підвищеного комунального 

податку. 

1933 р.   
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1643  Справа про розгляд протесту 

претури волості Козмень на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Тарашень 

щодо введення додаткових 

комунальних податків. 

1933 р.   

1644  Справа про розгляд заяви 

претури волості Ніструлуй 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Таутень про введення 

додаткових комунальних 

податків. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1645  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Вашкауць 

на рішення комунальної ради 

про введення додаткових 

комунальних податків. 

1933 р.   

1646  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Дорохой Акслер 

Саула проти введення 

підвищених податків за 

експлуатацію лісу в комуні 

Сендричень. 

1933 р.   

1647  Справа про розгляд протесту 

комерсантів в м. Сирет проти 

введення підвищених 

податків за перевезення 

сільськогосподарських 

продуктів. 

1933 р.   

1648  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

Шипеніцулуй на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Дубауць щодо 

встановлення розміру 

комунальних податків. 

1933 р.   

1649  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ніструлуй на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Кадобешть 

1933 р.   
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щодо встановлення 

комунальних податків. 

1650  Справа про розгляд протесту 

претури волості Флондорень 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Панка щодо 

встановлення розміру сплати 

комунальних податків 

лісового заводу комуни. 

1933 р.   

1651  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Панцир Василя на рішення 

делегації комунальної ради 

примарії щодо сплати ним 

коштів за вивантаження 

цегли та лісоматеріалів на 

вулиці. 

1933 р.   

1652  Справа про розгляд протесту 

транспортного товариства 

«Аутобузул» в м. Чернівці 

проти стягнення податків 

примарією м. Дорохой. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1653  Справа про розгляд протесту 

власника спиртового заводу 

Кел Ріхарда в комуні 

Клівешть проти обкладання 

його комунальними 

податками. 

1933 р.   

1654  Справа про розгляд протесту 

цукрового заводу 

«Хрищатик» на рішення 

комуни Звиняча щодо 

обкладання його 

комунальними податками. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1655  Справа про розгляд протесту 

власника транспортної фірми 

«Ексіресул» Попеску Іоана в 

м. Чернівці на рішення 

комунальної ради примарії             

м. Вижниця щодо обкладання 

його комунальними 

1933 р.   
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податками. 

1656  Справа про розгляд протесту 

цукрового заводу «Лужень» 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Лужень 

щодо обкладання його 

комунальним податком.  

1933 р. 

1934 р. 

  

1657  Справа про розгляд протесту 

землевласників Голдер 

Гайнріха, Людвіга та Джизелі 

на рішення примарії комуни 

Маморниця щодо обкладання 

їх комунальними податками. 

1933 р.   

1658  Справа про розгляд протесту 

претури Сиретської волості 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Дерека 

щодо обкладання 

комунальними податками. 

1933 р.   

1659  Справа про розгляд протесту 

архітектора Шпун Адольфа 

на рішення делегації ради 

примарії м. Чернівці щодо 

обкладання його 

комунальним податком. 

1933 р.   

1660  Справа про розгляд протесту 

власника корчми комуни 

Рогізна Ріпел Симона на 

рішення комунальної ради 

щодо обкладання його 

комунальним податком. 

1933 р.   

1661  Справа про розгляд протесту 

власника корчми в комуні 

Рогізна Готліб Йосипа на 

рішення комунальної ради 

щодо обкладання його 

комунальним податком. 

1933 р.   

1662  Справа про розгляд протесту 

комерсантів комуни Окна на 

рішення комунальної ради 

щодо обкладання їх 

1933 р.   
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комунальним податком. 

1663  Справа про розгляд протесту 

мешканки комуни Качіка 

Грабовської Регіни на 

рішення комунальної ради 

щодо обкладання її 

комунальним податком. 

1933 р.   

1664  Справа про розгляд протесту 

комерсантки комуни 

Партешть Саллян Агафії на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо стягнення з неї 

прибуткового податку. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1665  Справа про розгляд протесту 

комерсанта комуни Чернаука 

Ланда Маркуса на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Шерауць-де-Жос 

щодо обкладання його  

податком за користування 

комунальною дорогою. 

1933 р.   

1666  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Дорохой Акслер 

Саула на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Шендричень щодо 

обкладання його податком за 

перевезення вантажу 

комунальною дорогою. 

1933 р.   

1667  Справа про розгляд протесту 

поміщика в комуні Калінешть 

Марин Густава щодо 

обкладання його податком за 

експлуатацію автомобіля. 

1933 р.   

1668  Справа про розгляд протесту 

мешканця комун Валя-

Баулуй Донек Павела на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо обкладання 

його податком за випасання 

худоби. 

1933 р. 

1934 р. 
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1669  Справа про розгляд протесту 

товариства «Техніка» в             

м. Чернівці на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

обкладання його податками. 

1933 р.   

1670  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Вайниш Ісідора на рішення 

делегації міської ради щодо 

обкладання його податками 

за будівництво будинку. 

1933 р. 

1935 р. 

  

1671  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Чернівці Лейб 

Рози на рішення примарії м. 

Чернівці щодо обкладання її 

податком за будівництво 

будинку.  

1933 р.   

1672  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Панаіте Лодвіла на рішення 

примарії міста щодо 

обкладання його податком за 

будівництво будинку. 

1933 р.   

1673  Справа про розгляд протесту 

товариства «Техніка» в             

м. Чернівці на рішення 

примарії міста  щодо 

обкладання податком за 

будівництво будинку. 

1933 р. 

1937 р. 

  

1674  Справа про розгляд протесту 

архітектора Панашта 

Костянтина на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

обкладання його податками 

за будівництво будинку. 

1933 р.   

1675  Справа про розгляд протесту 

будівельного товариства 

«Техніка» на рішення 

делегації ради примарії           

м. Чернівці щодо відмови в 

зниженні податків за 

1933 р. 

1937 р. 
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проведення будівельних 

робіт. 

1676  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Гілфердінг Йосипа на 

рішення примарії міста щодо 

відмови йому в зниженні 

податків за проведення 

будівництва. 

1933 р.   

1677  Справа про розгляд протесту 

старшого фельдфебеля 

Згавардич Олександра на 

рішення примарії м. Чернівці 

щодо відмови йому в 

зниженні податків за 

проведення будівництва. 

1933 р. 

1935 р. 

  

1678  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Іласієвич Ілія на рішення 

примарії щодо відмови йому 

в зниженні податків за 

проведення будівництва 

будинку. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1679  Справа про розгляд протесту 

будівельного товариства 

«Техніка» в м. Чернівці на 

рішення примарії щодо 

відмови йому в зниженні 

податків за будівництво 

будинків. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1680  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Ротледер Йосипа на рішення 

примарії міста щодо відмови 

йому в зниженні податків за 

будівництво будинку. 

1933 р. 

1935 р. 

  

1681  Справа про розгляд протесту 

товариства «Техніка» в м. 

Чернівці на рішення примарії 

міста щодо відмови йому в 

зниженні податків за 

1933 р.   
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будівництво будинків. 

1682  Рішення адміністративного 

суду про розгляд протесту 

будівельного товариства 

«Техніка» на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

відмови в зниженні податків 

на будівельні роботи та 

орендаря кінотеатру 

Давидович Натана на 

рішення примарії м. Ватра-

Дорней щодо відмови йому в 

зниженні орендної плати. 

1933 р.   

1683  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Чернівці щодо 

повернення мешканцям 

частини коштів, що 

перевищують розмір податку 

згідно закону про пільги для 

забудовників. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1684  Справа про розгляд протесту 

архітектора Ротледер Йозефа 

на рішення примарії                  

м. Чернівці щодо відмови 

йому в поверненні частини 

коштів сплачених за 

проведення будівельних робіт 

в зв’язку з зниженням 

розміру податку.  

1933 р. 

1936 р. 

  

1685  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці Уліда 

Йосипа та Марії на рішення 

делегації комунальної ради 

щодо відмови в зниженні 

податків за проведення 

будівельних робіт. 

1933 р. 

1939 р. 

  

1686  Справа про розгляд протесту 

префектури 

Сторожинецького повіту на 

рішення комунальної ради 

примарії м. Вижниця щодо 

1933 р.   
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зниження комунальних 

податків. 

1687  Справа про розгляд протесту 

префектури Дорохойського 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії              

м. Дорохой щодо зниження 

комунальних податків. 

1933 р.   

1688  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Козмень проти 

анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

щодо зниження їм 

комунальних податків. 

1933 р.   

1689  Справа про розгляд протесту 

префектури 

Сторожинецького повіту на 

рішення комунальної ради м. 

Вижниця щодо зниження 

комунальних податків 

Кроненфельд Гершу. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1690  Справа про розгляд протесту 

претури волості Прутулуй на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Селиштя 

щодо зниження розміру 

комунального податку для 

комерсантів та ремісників. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1691  Справа про розгляд протесту 

префектури 

Сторожинецького повіту на 

рішення комунальної ради 

примарії м. Вижниця щодо 

зниження комерсантам 

прибуткових податків. 

1933 р.   

1692  Справа про розгляд апеляції 

мешканців м. Чернівці Боер 

Антона та Клейн Венцела 

щодо зниження їм 

прибуткового податку. 

1933 р. 

1935 р. 

  

1693  Справа про розгляд протесту 1933 р.   



                                                                          251 

претури волості Пашкань на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Столпичень 

щодо зниження податків для 

власників корчм. 

1694  Справа про розгляд заяви 

префектури Байського повіту 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

про зниження податку 

адвокатам. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1695  Справа про розгляд протесту 

префектури 

Сторожинецького повіту 

проти рішення комунальної 

ради примарії комуни Чудей 

щодо зниження податку 

споживчій кооперації 

«Александру чел бун» за 

експлуатацію шинку. 

1933 р.   

1696  Справа про розгляд протесту 

товариства «Спіка» на 

рішення комунальної ради 

примарії м. Чернівці щодо 

відмови в зниженні 

комунальних податків. 

1933 р. 

1936 р. 

  

1697  Справа про розгляд протесту 

власниці електростанції в 

комуні Вашкауць 

Григореску-Фрейтаг Елли на 

рішення делегації 

Сторожинецької повітової 

ради щодо відмови їй в 

зниженні ціни за 

користування повітовою 

шосейною дорогою. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1698  Справа про розгляд заяви 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради                      

1933 р.   
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м. Сторожинець про 

зниження цін за місце 

торгівлі на ринку. 

1699  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо зниження ціни за 

випасання худоби 

Гінчіловському Петру. 

1933 р.   

1700  Справа про розгляд протесту 

префектури Кимпулунгського 

повіту на рішення тимчасової 

комісії комуни Пояна-

Стамней щодо зниження цін 

на випасання худоби на 

комунальному пасовиську. 

1933 р.   

1701  Справа про зменшення 

оплати за випасання худоби 

на комунальних пасовиськах 

мешканцю комуни Пояна-

Стамней Пілуг Симеону. 

1933 р.   

1702  Справа про розгляд протесту 

префектури Байського повіту 

на рішення примарії                    

м. Филтичень щодо зниження 

плати за користування 

електроенергією Флігер 

Моршу. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1703  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Михалча 

Маутнер Абрагама на 

рішення засідання 

комунальної ради примарії 

щодо обкладання його 

підвищеними податками за 

торгівлі спиртними напоями. 

1933 р.   

1704  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Давидешть 

Цукер Маркуса проти 

неправильного стягнення 

1933 р.   
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ринкових зборів примарією 

комуни Козмень.  

1705  Справа про розгляд протесту 

префектури 

Сторожинецького повіту на 

рішення делегації 

комунальної ради примарії      

м. Вижниця щодо зниження 

розміру заборгованості по 

комунальних податках, які 

значаться за Тау Міною та 

Вейнер Іоселем. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1706  Справа про розгляд заяви 

претури волості Арборе щодо 

анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Кліт про зменшення 

мешканцям заборгованості по 

комунальних податках. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1707  Справа про розгляд протесту 

претури волості Дорна на 

рішення комунальної ради 

щодо зняття з мешканців 

боргу по комунальних 

податках. 

1933 р.   

1708  Справа про розгляд протесту 

претури волості Молдова 

щодо анулювання рішення 

тимчасової комісії при 

примарії комуни Чумирна 

щодо звільнення Пашканюк 

Гаврила та Медведчук 

Симена від виплати 

заборгованості по 

комунальних податках. 

1933 р.   

1709  Справа про розгляд заяви 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Капу-

Кодрулуй про звільнення 

1933 р.   
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мешканців від виплати боргів 

по комунальних податках. 

1710  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

примарії м. Вижниця на 

рішення примарії щодо 

зняття з комерсанта Іванір 

Йосипа заборгованості по 

прибуткових податках. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1711  Справа про зняття 

заборгованості по 

комунальним податкам з 

мешканців комуни 

Чоканешть. 

1933 р.   

1712  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Берегомет 

Келлер Мартина на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Микова щодо 

виплати ним боргу по 

комунальному податку. 

1933 р.   

1713  Справа про розгляд заяви 

претури Сиретської волості 

щодо анулювання рішення 

тимчасової комісії примарії 

комуни Звориштя про заміну 

мешканця заборгованості по 

комунальним податкам на 

примусові роботи. 

1933 р.   

1714  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ласкар на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Городиштя 

щодо завершення збору з 

населення комунальних 

податків. 

1933 р.   

1715  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Козмень 

Тененбат Моріса на рішення 

примарії комуни щодо 

накладення на нього штрафу 

1933 р.   
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за невиплату комунальних 

податків. 

1716  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Клівешть 

проти протоколу щодо 

накладення секвестру на їхнє 

майно за невиплату 

комунальних податків. 

1933 р.   

1717  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Солка про 

здачу в оренду Віндіш Берті 

та Айзенгамер Адольфу 

права на збір ринкових зборів 

та за забій худоби. 

1933 р.   

1718  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Дорохой щодо 

можливості здачі в оренду з 

аукціону права на збір 

комунальних податків. 

1933 р.   

1719  Перелік претур, комун та сіл 

по повітам Буковини. 

1933 р.   

1720  Перелік комун та сіл повітів 

Буковини. 

1933 р.   

1721  Справа про розгляд запиту 

претури волості Шипинці 

щодо компетенції 

контрольних органів 

стосовно адміністрації комун. 

1933 р.   

1722  Справа про розгляд рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Онут щодо відмови 

мешканцям с. Онут-

Басарабян в приєднанні 

їхнього села до комуни 

Ржавинці. 

1933 р. 

1935 р. 

  

1723  Справа про розгляд запиту 

примаря примарії м. Козмень 

щодо прав примарії в 

1933 р.   
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накладенні стягнень на 

мешканців, які не виконують 

наказів примарії. 

1724  Справа про розгляд запиту 

претури волості Герца щодо 

повноважень претора. 

1933 р.   

1725  Справа про розгляд заяви 

префектури Чернівецького 

повіту щодо затвердження 

правил організації та 

розподілу обов’язків між 

службовцями префектури. 

1933 р.   

1726  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Кошна 

Тодашка Симона та Русу 

Мартина на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо відрядження службовця 

в м. Бухарест для 

затвердження плану 

експлуатації лісу «Пояна 

Кошні». 

1933 р.   

1727  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Козмень щодо 

призначення з числа членів 

комунальної ради для 

ведення канцелярського 

листування на період до 

призначення міністерством 

помічника примаря комуни. 

1933 р.   

1728  Справа про розгляд заяви 

претури волості Драгомирна 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Марацай про 

введення примусових робіт 

для ремонту комунальних 

доріг. 

1933 р.   

1729  Справа про розгляд заяви 

претури волості Растоаче 

щодо анулювання рішення 

1933 р.   
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комунальної ради примарії 

комуни Шипотеле-іс-Сирет 

про введення примусових 

робіт для ремонту доріг та 

мостів. 

1730  Справа про розгляд заяви 

претури волості Пашкань 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни про введення 

примусових робіт для  

ремонту комунальних доріг. 

1933 р.   

1731  Справа про розгляд протесту 

претури волості Козьминулуй 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Волока 

щодо проведення мощення 

комунальних доріг шляхом 

організації примусових доріг. 

1933 р.   

1732  Справа про розгляд протесту 

претури волості Молдова на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Негриляса 

щодо встановлення норм 

обробітку днів мешканцями 

на примусових роботах. 

1933 р.   

1733  Справа про розгляд протесту 

претури Черемушської 

волості на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Баніла на Сиреті 

щодо встановлення розміру 

штрафу за відмову від 

виконання примусових робіт. 

1933 р.   

1734  Справа про розгляд протесту 

санітарного відділу                      

м. Чернівці на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо передачі санітарного 

грошового фонду в 

управління примарії. 

1933 р.   
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1735  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни 

Граничешть Цібу Гаврили та 

Маштон Герасима проти 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо введення  

охорони. 

1933 р.   

1736  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

Шипеніцулуй проти рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Лашківка щодо 

затвердження правил 

організації комунальної 

охорони та захисту лісових 

насаджень. 

1933 р.   

1737  Справа про розгляд заяви 

претури Шипеницької 

волості щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни П’єдекауць 

про затвердження правил 

введення комунальної 

охорони. 

1933 р.   

1738  Справа про розгляд протесту 

претури волості Шипинці на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Стаучень 

щодо затвердження правил 

комунальної охорони. 

1933 р.   

1739  Справа про розгляд протесту 

претури волості Шипинці на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Орашень 

щодо затвердження правил 

комунальної охорони. 

1933 р.   

1740  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Вама 

Ейзенкрафта Самуїла на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо призначення 

1933 р.   



                                                                          259 

комісії для встановлення 

розміру оплати комунальних 

податків. 

1741  Справа про розгляд заяви 

претури Дністровської 

волості щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Репужинці 

про створення комісії з 

обкладання податками. 

1933 р.   

1742  Справа про розгляд заяви 

префектури Радауцького 

повіту щодо призначення 

тимчасової комісії м. Радауць 

для проведення перевірки 

майнового стану мешканців, 

які не сплатили комунальні 

податки. 

1933 р.   

1743  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Вижниця щодо 

обрання комісії з прийому на 

роботу  

1933 р.   

1744  Справа про розгляд заяви 

претури Штефан-Води щодо 

анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Марджиня про 

ліквідацію комунальної 

охорони. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1745  Справа про розгляд протесту 

претури волості Сирет на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Вирфу-

Кимпулуй щодо збору з 

мешканців коштів в фонд 

організації комунальної 

охорони. 

1933 р.   

1746  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

Шипеніцулуй на рішення 

комунальної ради комуни 

1933 р. 

1934 р. 
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Кліводин щодо 

добровільного збору серед 

населення коштів на 

придбання земельної ділянки 

для прокладання дороги. 

1747  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Пирвулеску Костянтина на 

рішення примарії м. Чернівці 

щодо закриття міської 

бібліотеки «Н. Йорга». 

1933 р.   

1748  Справа про розгляд протесту 

Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату щодо передачі 

ринків зерна та худоби в 

відомство палати торгівлі та 

промисловості в м. Чернівці. 

1933 р.   

1749  Справа про розгляд протесту 

примарії м. Сторожинець на 

рішення делегації 

Сторожинецької повітової 

ради щодо безкоштовного 

постачання водою та 

електроенергією лікарні. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1750  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Радауць Гарт  

Абрама проти складу 

новообраного правління 

ощадної каси. 

1933 р.   

1751  Справа про розгляд протесту 

комерсанта Бендет Партер на 

рішення комунальної ради 

примарії м. Радауць щодо 

призначення в новому складі 

правління ощадної каси в          

м. Чернівці. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1752  Справа про розгляд протесту 

адвоката в м. Радауць Гарт 

Абрама на рішення 

комунальної ради примарії 

1933 р. 

1935 р. 
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щодо обрання 

адміністративної ради 

ощадної каси м. Радауць. 

1753  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Радауць Гаргус 

Олександра на рішення 

комунальної ради щодо 

призначення адміністрації 

ощадної каси. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1754  Справа про розгляд заяви 

префектури Радауцького 

повіту щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії м. Радауць щодо 

призначення Попадюк 

Георгія та Лан Рівена 

членами правління ощадної 

каси та призначення комісії з 

перевірки грошових вкладів. 

1933 р.   

1755  Справа про розгляд заяви 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо анулювання 

рішення примарії комуни 

Джименя про переміщення 

грошових вкладів мешканців 

в приватні банки. 

1933 р.   

1756  Справа про розгляд заяви 

претури волості Штефан-

Воде щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Пушна про 

надання грошової допомоги 

мешканці Каба Домініці та 

видачі будівельних 

матеріалів мешканцю 

Андріеш Кіріаку. 

1933 р.   

1757  Справа про розгляд заяви 

претури волості Путила-

Селетин щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Селетин про 

1933 р.   
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надання грошової допомоги 

мешканці Думитран Софроні. 

1758  Справа про розгляд заяви 

претури Сиретської волості 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Літені про придбання 

палива, фуражу та 

канцелярського приладдя. 

1933 р.   

1759  Справа про розгляд протесту 

претури волості Расточелор 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Лукавец-де-

Сус щодо видачі дозволу 

секретарю примарії на 

придбання канцелярського 

приладдя. 

1933 р.   

1760  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Сучава щодо 

внесення авансу споживчій 

кооперації «Вікторія» за 

доставку палива. 

1933 р.   

1761  Справа про розгляд заяви 

претури волості Черемуш 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Карапчіу про 

визнання лікаря 

Зібачинського Іоана членом 

комуни. 

1933 р.   

1762  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Стинешть-

де-Жос Мойсюк Григорія на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо відмови 

зарахування його членом 

комуни. 

1933 р.   

1763  Справа про розгляд протесту 

студента Вердяну Раула в 

комуні Фалтичень на рішення 

ради співробітництва при 

1933 р.   
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префектурі повіту Бая щодо 

анулювання дозволу на 

носіння зброї. 

1764  Справа про затвердження 

програми примарії комуни 

Вашкауць на Черемоші. 

1933 р.   

1765  Справа про розгляд протесту 

корпорації архітекторів 

Буковини на рішення 

комунальної ради примарії   

м. Чернівці щодо прийняття 

та затвердження проектів на 

проведення будівельних 

робіт, що перевищують 

витрати в 250 тис. лей 

складених дипломованими 

архітекторами.  

1933 р.   

1766  Справа про розгляд протесту 

претури волості Прутулуй на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Буда щодо 

затвердження розміру сплати 

коштів за чищення русла 

струмка в комуні. 

1933 р.   

1767  Справа про розгляд протесту 

домовласників Похмарської 

Емми та Думанського 

Віктора на рішення примарії 

м. Чернівці щодо 

затвердження плану 

будівництва будинку по 

сусідству з ними. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1768  Справа про розгляд заяви 

претури волості Драгомирна 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Калінешть про 

будівництво комунальної 

будівлі. 

1933 р.   

1769  Справа про розгляд протесту 

претури волості Бароая-Бая 

1933 р. 

1934 р. 
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на рішення комунальної ради 

примарії комуни Ришка щодо 

будівництва будівлі примарії 

без попередньої здачі з 

аукціону підряду на 

проведення будівельних 

робіт. 

1770  Справа про розгляд протесту 

директора школи комуни 

Доротея Бридицан Іоана та 

помічника примаря комуни 

Легач Іоана на рішення 

комунальної ради щодо 

будівництва будинку для 

прихожан на шкільній 

земельній ділянці. 

1933 р.   

1771  Справа про розгляд протесту 

претури волості Пашкань на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Костешть 

щодо проведення ремонту 

приміщення школи. 

1933 р.   

1772  Справа про розгляд заяви 

претури волості Штефан-

Воде щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Мілішауць 

про проведення ремонту 

будинку для прихожан та 

вплати зарплати охоронцю 

Генцар Козьмі. 

1933 р.   

1773  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ілішешть на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Беркішешть 

про будівництво мосту в 

комуні. 

1933 р.   

1774  Справа про розгляд заяви 

претури Сиретської волості 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

1933 р.   
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комуни Столичень-Гіцеску 

про будівництво мосту на 

комунальній дорозі. 

1775  Справа про розгляд заяви 

претури волості Ілішешть 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Балачана про 

ремонту комунального мосту. 

1933 р.   

1776  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ростоаче на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Лукавецул-

де-Сус щодо будівництва 

комунальних мостів. 

1933 р.   

1777  Справа про розгляд протесту 

претури Шипеницької 

волості на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Клівешть щодо 

будівництва комунальних 

мостів. 

1933 р.   

1778  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

Шипеніцулуй на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Неполокауць щодо 

будівництва порому на річці 

Прут. 

1933 р.   

1779  Справа про розгляд протесту 

претури Черемушської 

волості на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Калінешть щодо 

ремонту комунальних мостів. 

1933 р.   

1780  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ілішешть на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Костина 

щодо проведення ремонту 

комунальних доріг. 

1933 р.   
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1781  Справа про розгляд протесту 

претури Шипенецької волості 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Валева щодо 

ремонту мостів та 

комунальних доріг. 

1933 р.   

1782  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ілішешть на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Баяшешть 

щодо видачі дозволу 

мешканцю комуни Валя-Сяка 

Чурла Роману на 

регулювання русла річки 

через комунальне пасовисько 

та будівництво на ній млину. 

1933 р.   

1783  Справа про розгляд заяви 

претури волості Штефан-

Воде щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Бадеуць-

Ной про ремонт комунальних 

доріг. 

1933 р.   

1784  Справа про розгляд протесту 

претури волості Сирет на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Манастіоара 

щодо проведення ремонту 

комунальних доріг за рахунок 

мешканців комуни. 

1933 р.   

1785  Справа про розгляд протесту 

землевласника комуни Капчіу 

Свіца Леона на рішення 

комунальної ради щодо 

ремонту та розширення 

комунальної дороги. 

1933 р.   

1786  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Будинець 

Логін Миколи та Кирилюк 

Георгія на рішення 

комунальної ради щодо 

1933 р.   
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ремонту комунальних доріг 

та призначення комунального 

касира. 

1787  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ніструлуй на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Чинкеу 

щодо ремонту комунальних 

доріг.  

1933 р.   

1788  Справа про розгляд протесту 

претури Шипеницької 

волості на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Гаврилешть щодо 

ремонту комунальних доріг. 

1933 р.   

1789  Справа про розгляд заяви 

префектури Радауцького 

повіту щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Балкауць 

про покриття гравієм 

комунальної дороги 

мешканцями комуни та 

накладення штрафу на осіб, 

які брали глину з 

комунального пасовиська. 

1933 р.   

1790  Справа про розгляд заяви 

претури волості Штефан-

Воде щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Дорнешть 

про вивезення гравію для 

мощення комунальних доріг 

мешканцями мобілізованими 

на примусові роботи. 

1933 р.   

1791  Справа про розгляд заяви 

претури Шипеницької 

волості щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Орашень 

про мощення мешканцями 

1933 р.   
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комунальних доріг. 

1792  Справа про розгляд протесту 

претури волості Молдова на 

рішення комунальної ради 

щодо мощення вулиць, що 

прилягають до повітових 

шосейних доріг. 

1933 р.   

1793  Справа про розгляд протесту 

претури Шипеницької 

волості проти рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Давидешть щодо 

проведення ремонту доріг без 

попереднього складання 

кошторису. 

1933 р.   

1794  Справа про розгляд заяви 

претури волості Герца щодо 

анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Сухареу про 

проведення ремонту мостів та 

шосейних доріг без здачі з 

аукціону підрядів. 

1933 р.   

1795  Справа про розгляд заяви 

претури Сиретської волості 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Вакулешть про 

проведення ремонту мосту 

«Погоцоая» без здачі з 

аукціону підрядів.  

1933 р. 

1934 р. 

  

1796  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

Шипеніцулуй на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Лужень щодо 

затвердження проведення 

аукціону на здачу підрядів 

для перевезення гравію по 

комунальним дорогам. 

1933 р.   

1797  Справа про розгляд заяви 1933 р.   
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примарії м. Чернівці щодо 

затвердження рішення про 

відкриття комунальної 

дороги на земельній ділянці 

яка належить Кобилянській 

Валерії та Каган Ванді. 

1798  Справа про розгляд протесту 

власника лісопильного заводу 

в комуні Дорна Клімкевич 

Владислава на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо закриття дороги, що 

веде до його заводу. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1799  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці на 

рішення примарії щодо 

закриття вулиці, яка сполучає 

їхні будинки з центром міста. 

1933 р.   

1800  Справа про розгляд протесту 

претури волості Пашкань на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Костешть 

щодо будівництва паркану. 

1933 р.   

1801  Справа про розгляд заяви 

претури Сиретської волості 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Черепкауць про 

огородження будівлі 

примарії. 

1933 р.   

1802  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Дорнешть 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни щодо 

огородження саду 

благодійного товариства 

«Авнер Розенвальд». 

1933 р.   

1803  Справа про розгляд протесту 

цукрового заводу «Лужень» 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Жучка щодо 

1933 р.   
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знесення паркану, що 

знаходиться поблизу 

залізничної колії. 

1804  Справа про розгляд протесту 

пенсіонера в м. Сторожинець 

Апаті Йосипа на рішення 

примарії міста Сторожинець 

щодо прориття рову поблизу 

його будинку. 

1933 р.   

1805  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Фрасин на 

рішення комунальної ради 

щодо надання будівельних 

матеріалів для будівництва 

церкви. 

1933 р.   

1806  Справа про розгляд протесту 

претури Шипеницької 

волості на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Орашень щодо 

насадження лісу на 

земельних ділянках 

непридатних для сівби. 

1933 р.   

1807  Справа про розгляд заяви 

претури Козменської волості 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Бордей про внесення 

мешканцями коштів для 

будівництва порому. 

1933 р.   

1808  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Жаложецького Алоіса на 

рішення примарії міста щодо 

відняття у нього земельної 

ділянки для благоустрою 

міста.  

1933 р. 

1934 р. 

  

1809  Справа про розгляд протесту 

директора школи в комуні 

Доротея Бридицан Іоана на 

рішення примарії комуни 

1933 р.   
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щодо розподілу земельної 

ділянки.  

1810  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Капул-

Кодрулуй на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Палтіноаса щодо 

розподілу між комунами 

пасовиська. 

1933 р.   

1811  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Растоаче 

на рішення делегації 

Сторожинецької повітової 

ради щодо становлення 

вартості експропрійованих у 

них земельних ділянок для 

відкриття нових доріг. 

1933 р.   

1812  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці 

Залозиких Алексіса та 

Володимира на рішення 

комунальної ради при 

примарії щодо передачі ними 

примарії земельної ділянки 

для проведення каналізації. 

1933 р.   

1813  Справа про розгляд заяви 

претури Шипеницької 

волості щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Ревакауць 

про передачу земельної 

ділянки у власність 

кооперації. 

1933 р.   

1814  Справа про розгляд протесту 

претури Шипеницької 

волості на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Лужень щодо 

передачі в безоплатне 

користування кооперативу 

«Совіца» земельної ділянки. 

1933 р. 

1934 р. 
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1815  Справа про розгляд протесту 

претури Шипеницької 

волості на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Лужень щодо 

передачі в тимчасове 

користування земельної 

ділянки примарю комуни. 

1933 р.   

1816  Справа про розгляд протесту 

претури волості Молдова на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Фрумосул 

щодо відведення земельної 

ділянки для будівництво 

будинку для примарії. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1817  Справа про розгляд протесту 

префектури Байського повіту 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Фалтичень 

щодо продажу комунальних 

земельних ділянок. 

1933 р.   

1818  Справа про розгляд протесту 

претури волості Селятин на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Селятин 

щодо придбання земельної 

ділянки у Гнідей Ісідора. 

1933 р.   

1819  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Дорна-

Кандрень на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо продажу мешканцям 

земельних ділянок в комуні. 

1933 р.   

1820  Справа про розгляд протесту 

претури волості Арборе на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Коминешть 

щодо продажу земельної 

ділянки, що відноситься до 

комунального пасовиська. 

1933 р.   

1821  Справа про розгляд протесту 1933 р.   
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міського шкільного комітету 

на рішення примарії                        

м. Чернівці щодо продажу 

земельної ділянки, що 

прилягає до дороги голові 

трибуналу Фойєру.  

1822  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту проти рішення 

тимчасової комісії примарії 

комуни Дарманешть щодо 

продажу комунальної 

земельної ділянки. 

1933 р.   

1823  Справа про розгляд заяви 

претури волості Босанча 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Уйдешть про 

придбання земельної ділянки 

у Кососки Георгія. 

1933 р.   

1824  Справа про розгляд заяви 

претури волості Прут щодо 

анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Шерауць-де-Сус про 

передачу комунальних 

земельних ділянок у 

власність церкви та 

Онуфрійчук Василя для 

будівництва будинку. 

1933 р.   

1825  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Садова 

Латіш Василя на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо продажу ділянки 

комунального лісу. 

1933 р.   

1826  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Садова 

Латіш Василя на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо продажу ділянки 

1933 р.   
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комунального лісу. 

1827  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Воронець 

на рішення комунальної ради 

примарії щодо передачі ними 

комуні лісової ділянки. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1828  Справа про розгляд протесту 

санітарного відділу                           

м. Чернівці на рішення 

примарії щодо обміну 

земельних ділянок з 

німецько-католицькою 

громадою. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1829  Справа про розгляд протесту 

адміністративного 

інспекторату м. Чернівці на 

рішення делегації 

комунальної ради примарії                      

м. Чернівці щодо обміну 

земельної ділянки з 

мешканцем Фоєр Еудженом. 

1933 р.   

1830  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ілішешть на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Бриешть 

щодо обміну комунальною 

земельною ділянкою. 

1933 р.   

1831  Справа про розгляд заяви 

претури волості Арборе щодо 

анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Партешть-де-Сус про 

обмін комунального 

пасовиська на земельну 

ділянку Андроник Антона. 

1933 р.   

1832  Справа про розгляд заяви 

претури волості Арборе щодо 

анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Лупул-Гуморулуй 

про обмін комунальної 

1933 р.   
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земельної ділянки на ділянку, 

що належить Мерлінг 

Йосипу.  

1833  Справа про розгляд заяви 

претури волості Черемуш 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Костешть про обмін 

комунальної земельної 

ділянки на ділянку, що 

належить Богатерець 

Матроні. 

1933 р.   

1834  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Станешть-

де-Жос на рішення 

комунальної ради щодо 

обміну комунальної 

земельної ділянки на ділянку, 

що належить Качер Давиду. 

1933 р.   

1835  Справа про розгляд заяви 

претури волості Драгомирна 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Калінешть-

Купаренку про обмін 

мешканцям земельних 

ділянок. 

1933 р.   

1836  Справа про розгляд протесту 

претури волості Арборе на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Ботошана 

щодо обміну земельної 

ділянки комуни з Гіаца 

Леонтієм. 

1933 р.   

1837  Справа про розгляд заяви 

претури волості Хуморул 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Воронець про 

отримання грошової 

компенсації від лісового 

1933 р. 

1934 р. 
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управління комуни в заміну 

земельної ділянки. 

1838  Справа про розгляд протесту 

претури волості Черемуш на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Бирбешть 

щодо обміну комунальних 

пасовиськ. 

1933 р.   

1839  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Чернівці 

Зворської Іоани на рішення 

делегації ради міста щодо 

відмови їй в проведенні 

обміну земельними 

ділянками. 

1933 р.   

1840  Справа про розгляд протесту 

службовця адміністрації 

державних монополій 

Митрофанович Семена в                

м. Радауць на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Цібень щодо здачі в 

оренду земельної ділянки 

товариству «Г.Недіч». 

1933 р.   

1841  Справа про розгляд заяви 

претури волості Штефан-

Воде щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Марджиня 

про здачу в оренду земельної 

ділянки для полювання 

Григорян Дмитру, Михалеску 

Іону та Малош Василю.  

1933 р.   

1842  Справа про розгляд заяви 

претури волості Флондорень 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Сучавень про здачу в 

оренду Мельничук Корнелію 

земельної ділянки для 

полювання, та затвердження 

1933 р. 

1934 р. 
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фінансового звіту. 

1843  Справа про розгляд заяви 

претури волості Драгомирна 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Патрауць про здачу в 

оренду Станеску Ілію 

земельної ділянки для 

будівництва цегельного 

заводу. 

1933 р.   

1844  Справа про розгляд заяви 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії       

м. Вашківці про здачу в 

оренду комунальному 

раднику Левицьки Гаврилу 

земельної ділянки. 

1933 р.   

1845  Справа про розгляд протесту 

мешканця передмістя                

м. Чернівці Роша-Стинка 

Веренка Василя на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

здачі в оренду земельної 

ділянки товариству 

«Мирешті». 

1933 р.   

1846  Справа про розгляд заяви 

претури волості Штефан-

Воде щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Стража про 

здачу в оренду Шмід Францу 

та Падуке Георгію земельної 

ділянки для будівництва. 

1933 р.   

1847  Справа про розгляд заяви 

претури Сиретської волості 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Дерска щодо здачі в 

оренду комунальних 

1933 р.   
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земельних ділянок. 

1848  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Луковець-

де-Жос на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо здачі в оренду 

земельної ділянки Боко 

Амбросію. 

1933 р.   

1849  Справа про розгляд протесту 

претури волості Босанча на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Відешть 

щодо здачі в оренду 

земельної ділянки мешканцю 

комуни Бурдужень Бошед 

Іоану. 

1933 р.   

1850  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Кимпулунг 

Тартер Іосела на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо здачі в оренду 

комунальної земельної 

ділянки. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1851  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Стража 

Думитреску Костянтина на 

рішення комунальної ради 

щодо здачі в оренду Негру 

Іоана комунальної земельної 

ділянки. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1852  Справа про розгляд заяви      

2-го адміністративного 

інспекторату щодо 

анулювання рішень 

комунальної ради примарії 

комуни Вама про здачу в 

оренду земельних ділянок 

Симіонеску Дмитру, Росанку 

Ніцу та Спада Йосипу. 

1933 р.   

1853  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Жучка-

1933 р. 

1934 р. 

  



                                                                          279 

Веке Хайдечук Мафтея та 

Українець Олександра на 

рішення комунальної ради 

щодо здачі в оренду Клем 

Самуїлу земельної ділянки. 

1854  Справа про розгляд заяви 

претури волості Молдова 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Фундул-Молдовей 

про здачу в оренду Урсу 

Іоану земельної ділянки. 

1933 р.   

1855  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Воронець 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни щодо здачі в 

оренду комунальної 

земельної ділянки. 

1933 р.   

1856  Справа про розгляд заяви 

претури волості Молдова 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Воронець про оренду 

пасовиська. 

1933 р.   

1857  Справа про розгляд заяви 

претури волості Штефан-

Воде щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Костиша 

про здачу в оренду 

комунального пасовиська. 

1933 р.   

1858  Справа про розгляд протесту 

претури волості Штефан-

Воде на рішення комунальної 

ради примарії комуни 

Фритиуць-Ной щодо здачі в 

оренду комунального 

пасовиська. 

1933 р.   

1859  Справа про розгляд протесту 

претури волості Драгомирна 

на рішення комунальної ради 

1933 р.   
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примарії комуни Дарманешть 

щодо здачі в оренду 

комунального пасовиська без 

проведення аукціону. 

1860  Справа про розгляд протесту 

власника пекарні в м. Радауць 

Гласер Віктора на рішення 

комунальної ради щодо 

відмови в здачі у оренду 

земельної ділянки для 

будівництва стайні. 

1933 р. 

1935 р. 

  

1861  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Воронець 

Кракана Гарафи та Беляга 

Дмитра на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо розірвання з ними 

договору про оренду 

земельної ділянки. 

1933 р.   

1862  Справа про розгляд заяви 

претури Шипеницької 

волості щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

про здачу в оренду 

комунальної дороги. 

1933 р.   

1863  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Вижниця  

Леснер Геннадія проти 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо  оголошення 

земельної ділянки яка 

належить їй комунальною 

дорогою. 

1933 р.   

1864  Справа про розгляд заяви 

Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату щодо 

анулювання рішення 

комунальної ради примарії   

м. Чернівці щодо визнання за 

мешканцем Вагнер Антоном 

1933 р.   
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права власності на земельну 

ділянку.  

1865  Справа про розгляд протесту 

префектури Чернівецького 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Рогізна щодо купівлі 

ними будівлі. 

1933 р.   

1866  Справа про розгляд заяви 

претури Шипеницької 

волості щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Берегомет 

про передачу в безкоштовне 

користування приміщення 

споживчої кооперації 

«Господарул». 

1933 р.   

1867  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Сирет на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо безкоштовної 

передачі претурі волості 

Сирет приміщення в 

комунальній будівлі. 

1933 р.   

1868  Справа про розгляд заяви 

претури волості Черемуш 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Баніла про передачу 

комунального сараю 

мешканцю Кусинскі для 

облаштування зали 

кінотеатру. 

1933 р.   

1869  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Садгора 

Керелюк Штефана на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо виплати 

грошової компенсації Турк 

Якобу за перехід у власність 

примарії побудованої ним 

1933 р.   
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будівлі. 

1870  Справа про розгляд заяви 

претури волості Черемуш 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Станешть-де-Жос про 

надання комунального 

приміщення секретарю 

примарії Нойман Єфройму. 

1933 р.   

1871  Справа про розгляд протесту 

комунального радника 

примарії м. Сучава Тайх 

Меєра на рішення примарії 

щодо здачі в оренду 

приміщень поліції міста. 

1933 р.   

1872  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Завада 

на рішення примарії щодо 

здачі в оренду орендоване 

ним приміщення, яке 

належить примарії. 

1933 р. 

1935 р. 

  

1873  Справа про розгляд протесту 

префектури Кимпулунгського 

повіту на рішення 

комунальної ради комуни 

Гура-Гуморулуй щодо здачі в 

оренду будівлі Отенбрейт 

Йогану. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1874  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Беркович Мозеса на рішення 

примарії міста щодо здачі в 

оренду приміщення Бейнер 

Мозесу. 

1933 р.   

1875  Справа про розгляд протесту 

префектури Байського повіту 

на рішення делегації 

комунальної ради                  

м. Фалтичень щодо 

продовження терміну 

договору оренди приміщення 

1933 р. 

1934 р. 
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на ринку для торгових 

підприємств та укладання з 

Гарас Євфроймом договору 

оренди приміщення для 

школи. 

1876  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Ватра-Дорней 

Русу Тодера на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо продовження терміну 

оренди приміщення Бонкеш 

Теклі. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1877  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Кимпулунг 

Шторфер Габріела на 

рішення тимчасової комісії 

при примарії щодо 

продовження йому договору 

оренди приміщення. 

1933 р.   

1878  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Пайку 

Костянтина на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

продовження терміну оренди 

будинку, що належить йому 

без його згоди. 

1933 р.   

1879  Справа про розгляд заяви 

адміністративного 

інспекторату в м. Чернівці 

щодо анулювання рішення 

префектури Дорохойського 

повіту про розірвання 

договору оренди приміщення. 

1933 р. 

1935 р. 

  

1880  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії м. Сирет Грекул 

Теофіла проти анулювання 

рішення комунальної ради 

щодо виселення претури 

Сиретської волості з 

комунального приміщення. 

1933 р. 

1935 р. 
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1881  Справа про розгляд протесту 

префектури 

Сторожинецького повіту на 

рішення комунальної ради 

примарії м. Сирет щодо 

виселення з приміщення 

префектури. 

1933 р.   

1882  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Ватра-Дорней 

Геллер Карла на рішення 

примарії щодо здачі з 

аукціону в оренду міського 

кінотеатру.  

1933 р. 

1934 р. 

  

1883  Справа про розгляд протесту 

претури волості Молдова на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Пояна-

Микулуй щодо здачі в оренду 

комунальних млинів та 

пилорам. 

1933 р.   

1884  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії комуни Корчешть 

Дручук Георгія, Чіх Дмитра 

та Гуцуляк Петра на рішення 

комунальної ради щодо 

видачі лісовому 

адміністратору Волощук 

Аурелу дозволу на 

полювання. 

1933 р.   

1885  Справа про розгляд протесту 

претури волості Флондорень 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Корчешть 

щодо здачі в оренду права на 

проведення полювання в 

комуні Волощук Аурелу. 

1933 р.   

1886  Справа про розгляд протесту 

претури Сиретської волості 

на рішення примарії комуни 

Хинцешть щодо здачі в 

1933 р.   
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оренду права на проведення 

полювання в комуні. 

1887  Справа про розгляд протесту 

претури волості Штефан-

Воде на рішення комунальної 

ради примарії комуни 

Виковул-де-Сус щодо здачі в 

оренду права на проведення 

полювання на комунальній 

земельній ділянці. 

1933 р.   

1888  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Пожорита 

Горлач І. на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо продажу з аукціону 

права на проведення 

полювання. 

1933 р.   

1889  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії м. Сучава про здачу 

в оренду Семенюку піщаного 

кар’єру біля млину 

«Готінчану». 

1933 р.   

1890  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Савень 

Фалібога Олександра на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо здачі в оренду 

кіосків на базарній площі. 

1933 р.   

1891  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Молдова 

Фуш Франца на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Остра щодо продажу 

з аукціону права на відкриття 

корчми в комуні. 

1933 р.   

1892  Справа про розгляд запиту 

примарії комуни 

Неполокауць щодо 

1933 р.   
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можливості розірвання 

договору щодо здачі в оренду 

Мелер Ісак-Мозесу порому в 

зв’язку з невиплатою 

орендної плати. 

1893  Справа про розгляд протесту 

орендаря корчми Гертнер 

Генріха на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Леснезь щодо 

анулювання договору оренди 

корчми. 

1933 р.   

1894  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ніструлуй на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Вербауць 

щодо здачі в оренду права на 

відкриття корчми в комуні. 

1933 р.   

1895  Справа про розгляд протесту 

Мимінської волості на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Гимнешть 

щодо здачі в оренду права на 

відкриття корчми Розинберг 

Марку. 

1933 р.   

1896  Справа про розгляд протесту 

мешканки передмістя             

м. Чернівці Калічанка 

Шимерда Олени на рішення 

делегації комунальної ради 

примарії м. Чернівці щодо 

зниження розміру грошової 

компенсації за 

експропрійовану у неї 

земельну ділянку. 

1933 р.   

1897  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Волока 

проти рішення комунальної 

ради примарії щодо зниження 

цін на комунальні земельні 

ділянки. 

1933 р.   
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1898  Справа про розгляд заяви 

претури волості Черемуш 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Драчинець про 

зниження мешканцям 

заборгованості за придбані 

комунальні земельні ділянки. 

1933 р.   

1899  Справа про розгляд заяви 

префектури повіту Бая щодо 

анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Филтичень про 

зниження Вебер Олені 

заборгованості по договору 

купівлі-продажу земельної 

ділянки. 

1933 р.   

1900  Справа про розгляд протесту 

претури волості Молдова на 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Ватра-

Молдовіцей щодо звільнення 

орендарів земельних ділянок 

від орендної плати. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1901  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення делегації 

комунальної ради примарії     

м. Сучава щодо звільнення 

мешканців від орендної плати 

за оренду земельних ділянок 

в маєтку «Патараш», та 

призначення дактилографом 

Сандру Олімпії.  

1933 р. 

1934 р. 

  

1902  Справа про розгляд протесту 

претури волості Босанча на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Поень щодо 

звільнення мешканців від 

виплати заборгованості по 

орендній платі. 

1933 р. 

1934 р. 
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1903  Справа про розгляд протесту 

претури Шипеницької 

волості на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Неполокауць щодо 

зниження орендної плати за 

оренду земельної ділянки 

Рабеда Григору.  

1933 р.   

1904  Справа про розгляд протесту 

примпретора волості 

Черемуш Бачинського 

Костянтина на рішення 

комунальної ради примарії 

Станешть-де-Сус щодо 

зниження орендної плати 

Розенберг Шмілю. 

1933 р.   

1905  Справа про розгляд заяви 

префектури Байського повіту 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Фалтичень про 

зниження орендної плати на 

земельну ділянку Беркович 

Лейбу. 

1933 р.   

1906  Справа про розгляд заяви 

претури Прутської волості 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Топорауць про 

зниження товариству         

«Недіч Г.» плати за оренду 

земельної ділянки для 

полювання. 

1933 р.   

1907  Справа про розгляд протесту 

орендаря приміщення для 

кінотеатру Давидович Натана 

в м. Ватра-Дорней на рішення 

делегації комунальної ради 

при примарії щодо відмови в 

зниженні орендної плати. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1908  Справа про розгляд протесту 1933 р.   



                                                                          289 

товариства «Метропол 

фільм» на рішення примарії 

щодо відмови в зниженні 

орендної плати за 

приміщення для кінотеатру. 

1909  Справа про розгляд протесту 

претури волості Прутулй на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Ленцешть-

де-Жос щодо зниження 

орендної плати за оренду 

Ландман Якобом кам’яних та 

піщаних кар’єрів. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1910  Справа про розгляд протесту 

префектури 

Сторожинецького повіту на 

рішення комунальної ради 

примарії Гура-Гуморулуй 

щодо зниження орендної 

плати Васманському 

Ладіслаусу за користування 

комунальною цеглою. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1911  Справа про розгляд протесту 

претури волості Босанча на 

рішення комунальної ради 

комуни Бурдужень щодо 

зниження орендної плати за 

оренду корчми Енуре Хае. 

1933 р.   

1912  Справа про розгляд заяви 

претора волості Бороана 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Фритиуць про 

зниження орендної плати за 

оренду корчми кооперативу 

«Белшугул».   

1933 р.   

1913  Справа про розгляд заяви 

претури Сиретської волості 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Звориштя про 

1933 р.   
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зниження орендної плати за 

оренду корчми Андреску 

Ілію. 

1914  Справа про розгляд протесту 

орендаря комунальної 

корчми в комуні Кучур-Мік 

Санеха Іоана проти 

встановлення розміру 

орендної плати. 

1933 р.   

1915  Справа про розгляд протесту 

орендаря корчми в комуні 

Кучурул-Маре Безнер Йосипа 

проти встановлення розміру 

орендної плати. 

1933 р.   

1916  Справа про розгляд протесту 

орендаря комунальної 

корчми в комуні Кучур-Мік 

Дікер Аба проти 

встановлення розміру 

орендної плати. 

1933 р.   

1917  Справа про розгляд протесту 

спадкоємця померлого 

архітектора Кратенштейн 

Якоба проти рішення 

префектури Радауцького 

повіту щодо заборони 

стягнення орендної плати на 

базарі згідно договору. 

1933 р.   

1918  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці 

Брановичер Леопольда, 

Грекул Миколи та Грайф 

Емануїла на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

відкриття базару з продажу 

лісових матеріалів та фуражу 

в передмісті Монастиреште. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1919  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Радауць 

Герцберг Германа на рішення 

комунальної ради примарії 

1933 р.   
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щодо переміщення ринку з 

продажу килимів. 

1920  Справа про розгляд протесту 

власника магазину Герцберг 

Германа на рішення 

тимчасової комісії при 

примарії м. Радауць щодо 

переміщення ринку з 

продажу килимів. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1921  Справа про розгляд протесту 

претури волості Штефан-

Воде щодо відміни рішення 

комунальної ради комуни 

Будеуць про створення 

вигону для овець. 

1933 р.   

1922  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Дорна-

Кандрень Жунка Георгія 

Унгуряну на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо видачі дозволу Буржу 

Ілію на будівництво загону 

для худоби на горі «Татарка». 

1933 р.   

1923  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Дорна-

Кандрень Жунка Георгія 

Унгуряну на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо заборони випасання 

худоби на горі «Татарка». 

1933 р.   

1924  Справа про розгляд заяви 

претури волості Драгомирна 

щодо затвердження рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Мітокул-

Драгомирней про 

безкоштовне користування 

мешканцями комунальним 

пасовиськом. 

1933 р.   

1925  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

1933 р. 

1934 р. 

  



                                                                          292 

Черемушулуй на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Кабешть щодо засіву 

комунальних пасовиськ. 

1926  Справа про розгляд протесту 

інженера комуни Калінешть 

Купаренку Марін Густава на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо заборони 

проїзду комунальним 

пасовиськом. 

1933 р.   

1927  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ілішешть на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Ілішешть 

щодо видачі дозволу Борко 

Адаму на виготовлення цегли 

на комунальному пасовиську. 

1933 р.   

1928  Справа про розгляд протесту 

поміщика комуни Лужень 

Ботушан Андрія на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо видачі дозволу на 

випасання худоби на ділянці, 

що належить йому. 

1933 р.   

1929  Справа про розгляд протесту 

претури волості Бороая на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Ришка щодо 

передачі членом комунальної 

ради на утримання племінних 

биків по завищеній ціні. 

1933 р.   

1930  Справа про розгляд протесту 

претури волості Сирет на 

рішення комунальної ради 

комуни Вікулешть щодо 

продажу племінного бика. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1931  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Станешть-

де-Жос Пруч Адольфа та  

Сусман Симеона на рішення 

1933 р. 

1934 р. 
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повітової ради префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо перевезення гравію 

комунальними дорогами. 

1932  Справа про розгляд протесту 

претури волості Черемуш на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Станешть 

щодо накладення штрафу за 

користування комунальним 

пасовиськом.  

1933 р.   

1933  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

Черемушулуй на рішення 

комунальної ради примарії 

Глинниця щодо накладення 

штрафу за випасання худоби 

на засіяних площах. 

1933 р.   

1934  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ніструлуй на 

рішення комунальної ради 

примарії Таутень щодо 

накладення штрафу за 

випасання худоби на зораних 

площах. 

1933 р.   

1935  Справа про розгляд протесту 

претури волості Штефан-

Воде на рішення комунальної 

ради примарії щодо 

накладення штрафу за 

випасання худоби на 

посівних площах. 

1933 р.   

1936  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ілішешть на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Ілішешть 

щодо встановлення розміру 

штрафу за випасання худоби 

на комунальних пасовиськах. 

1933 р.   

1937  Справа про розгляд протесту 

претури волості Рестоачелор 

1933 р.   
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на рішення комунальної ради 

комуни Вижничоара щодо 

накладення штрафу за 

випасання худоби без 

нагляду. 

1938  Справа про розгляд протесту 

претури волості Флондорень 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Чудей щодо 

притягнення до примусових 

робіт мешканців, які 

випасали худобу на 

комунальних 

лісонасадженнях. 

1933 р.   

1939  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни 

Гранічешть Морошан Ілія на 

рішення комунальної ради 

щодо відмови в поверненні 

виплаченого ним штрафу за 

випасання худоби на 

комунальному пасовиську. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1940  Справа про розгляд заяви 

претури волості Молдова 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Валя-Путней про 

зняття з мешканців штрафу 

накладеного за порушення 

лісового статуту. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1941  Справа про розгляд протесту 

претури волості Арборе на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Солонець 

щодо накладення штрафу на 

мешканців за видобуток 

глини на ділянках не 

відведених примарією. 

1933 р.   

1942  Справа про розгляд протесту 

претури волості Сирет на 

рішення комунальної ради 

1933 р.   
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примарії комуни Опришень 

щодо накладення штрафу на 

мешканців за вирубку 

комунальної гаю. 

1943  Справа про розгляд протесту 

промислової фірми «Енглер і 

Гласберг» в комуні Чудей на 

рішення повітового комітету 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо накладення на неї 

штрафу за вивантаження лісу 

на повітовій шосейній дорозі. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1944  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

Черемушулуй проти рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Зеленець щодо 

накладення штрафу за 

перехід до порому на річці 

Прут через комунальне 

пасовисько. 

1933 р.   

1945  Справа про розгляд протесту 

товариства «Комунітатя 

євреяска» в м. Козмень на 

рішення комунальної ради 

щодо виплати за не очищення 

саду на кладовищі від комах. 

1933 р.   

1946  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Козмень Юрічук 

Георгія щодо відміни 

рішення комунальної ради 

про накладення на нього 

штрафу за не очищення 

земельної ділянки. 

1933 р.   

1947  Справа про розгляд протесту 

префектури Радауцького 

повіту та товариства 

державних службовці                 

м. Радауць на рішення 

комунальної ради щодо 

1933 р.   
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заборони продажу овочів в   

м. Радауць мешканцями 

старого королівства. 

1948  Справа про розгляд протесту 

вчительки Слояла Євдженії в 

передмісті Калічанка на 

рішення комунальної ради 

примарії м. Чернівці щодо 

виплати грошової 

компенсації за захоплення 

частини комунальної дороги 

при огородженні свого 

господарства. 

1933 р.   

1949  Справа про розгляд протесту 

претора волості Гура-

Гуморулуй на рішення 

комунальної ради комуни 

Остра щодо виплати 

грошової компенсації Попа 

Георгію та Вая Валентину за 

завдані збитки руйнуванням 

мосту при перевезенні дров. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1950  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці 

Данкнер Ісаака та Собел 

Бернгарда на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

виплати коштів за 

використання льоду з озера. 

1933 р. 

1936 р. 

  

1951  Справа про розгляд протесту 

комерсанта в комуні 

Молдовіца Моцура Віктора 

на рішення комунальної ради 

примарії щодо проведення 

аукціону з продажу 

лісоматеріалів з 

комунального лісового 

фонду. 

1933 р.   

1952  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

Мунтяну Костянтина та 

1933 р.   
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Гардея Тодера на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Білка щодо продажу 

дров з комунального лісу 

Попеску Олександру. 

1953  Справа про розгляд протесту 

претури волості Молдова на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Доротея 

щодо продажу комерсанту в 

м. Кимупулнг Рехман Леону 

дров з комунальної лісової 

ділянки. 

1933 р.   

1954  Справа про розгляд протесту 

претури волості Молдова на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Молдовіца 

щодо продажу дров з 

комунальної лісової ділянки 

Санд Рафаелу. 

1933 р.   

1955  Справа про розгляд протесту 

претури волості Штефан-

Воде на рішення комунальної 

ради примарії комуни Гура-

Путней щодо видачі 

лісничому Гофман Рудольфу 

палива з фонду примарії. 

1933 р.   

1956  Справа про розгляд протесту 

претури волості Дорна на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Садова 

щодо продажу будівельних 

матеріалів з комунального 

лісу Русу Василю. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1957  Справа про розгляд заяви 

претури волості Молдова 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради про продаж 

мешканцям лісоматеріалів за 

зниженими цінами. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1958  Справа про розгляд протесту 1933 р.   
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претури волості Молдова на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Молдовіца 

щодо продажу з аукціону 

будівельних матеріалів. 

1934 р. 

1959  Справа про розгляд заяви 

претури волості Молдова 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Молдовіца про 

видачу Рознер Літману 

будівельних матеріалів. 

1933 р.   

1960  Справа про розгляд заяви 

претури волості Милінь щодо 

анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

Гимнешть про видачу 

примарю Іфтімі Миколі та 

комунальному раднику 

Киржи Тоадеру сіна, що 

належить примарії. 

1933 р.   

1961  Справа про розгляд заяви 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо анулювання 

рішення тимчасової комісії 

при примарії комуни 

Слатноара про зменшення 

Мазирі Василю 

заборгованості по договору 

купівлі-продажу 

лісоматеріалів. 

1933 р.   

1962  Справа про розгляд протесту 

претури волості Дорна на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Пояна-

Стамней щодо зниження 

розміру боргу з комунального 

радника Тадашка Василя за 

продані дрова комуною. 

1933 р.   

1963  Справа про розгляд протесту 

претури волості Молдова на 

1933 р. 

1934 р. 
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рішення комунальної ради 

щодо визнання чинними 

наряди на продаж 

лісоматеріалів мешканцям. 

1964  Справа про розгляд протесту 

претури волості Молдова на 

рішення комуни Молдовіца 

щодо повернення позичених 

у комерсанта Габер Герша 

дров. 

1933 р.   

1965  Справа про розгляд протесту 

власників лісозаводу Фелікс 

та Адлесберг Михайла в 

комуні Баніла на рішення 

делегації Сторожинецької 

повітової ради щодо 

укладення з мешканцем 

Райніш Леоном договору на 

доставку палива для 

електростанції. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1966  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Доротея 

Русу Василя-Іллі проти 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо зниження цін 

на продаж дров з 

комунального лісу. 

1933 р.   

1967  Справа про розгляд заяви 

претури волості Ніструлуй 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

Чинкеу про придбання 

пожежного насосу для 

комуни. 

1933 р.   

1968  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Джеменя 

Демедю Іллі та Облеснюк Є. 

на результати проведеного 

аукціону з продажу дров з 

комунальної лісової ділянки. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1969  Справа про розгляд протесту 1933 р.   
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мешканки комуни Фалтичень 

Будеску Магдалени на 

рішення делегації Байської 

повітової ради щодо 

анулювання результатів 

аукціону на здачу в оренду 

приміщення при трибуналі 

для відкриття буфету. 

1970  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Вижниця 

Фогель Маркуса проти 

результатів аукціону на здачу 

в оренду права на збір коштів 

за займані місця на ринку. 

1933 р.   

1971  Справа про розгляд заяви 

примарії м. Сучава щодо 

притягнення примарії комуни 

Іцкань до виплати 

заборгованості за споживання 

електроенергії. 

1933 р.   

1972  Справа про розгляд протесту 

комерсанта комуни Ватра-

Дорней Вассер Герша на 

рішення делегації 

комунальної ради примарії 

щодо відмови йому у знятті 

штрафу за викрадення 

електроенергії. 

1933 р.   

1973  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Кайман 

Корнела на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту щодо накладення 

секвестру на його майно за 

допущенні витрати під час 

виборів в повітову раду. 

1933 р. 

1935 р. 

  

1974  Справа про розгляд протесту 

товариства «Спіка» на 

рішення примарії м. Чернівці 

щодо накладення секвестру 

на майно за невиплату 

1933 р.   
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податків. 

1975  Справа про розгляд протесту 

колишнього голови 

тимчасової комісії при 

примарії м. Кимпулунг 

Кожок Іфтимія проти 

накладення секвестру на його 

майно за невиплату внесків в 

пенсійну касу. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1976  Справа про розгляд заяви 

претури волості Ілішешть 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Захарешть про 

відстрочку продажу 

секвестрованого майна 

боржників примарії. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1977  Справа про розгляд заяви 

префектури Чернівецького 

повіту щодо анулювання 

рішення тимчасової комісії 

примарії м. Козмень про 

затвердження максимальних 

цін на товари широкого 

вжитку. 

1933 р.   

1978  Справа про розгляд заяви 

префектури Чернівецького 

повіту щодо анулювання 

рішення тимчасової комісії 

примарії м. Козмень про 

затвердження максимальних 

цін на товари широкого 

вжитку. 

1933 р.   

1979  Справа про розгляд заяви 

префектури Чернівецького 

повіту щодо анулювання 

рішення тимчасової комісії 

примарії м. Козмень про 

затвердження максимальних 

цін на продовольчі товари.  

1933 р.   

1980  Справа про розгляд протесту 1933 р.   
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префектури Чернівецького 

повіту щодо анулювання 

рішення тимчасової комісії 

примарії м. Козмень про 

затвердження максимальних 

цін на продукти харчування. 

1981  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

Шипеніцулуй на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Орашень щодо 

встановлення максимальних 

цін на товари широкого 

вжитку. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1982  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ніструлуй на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Пирнул-

Негру щодо встановлення 

максимальних цін на 

продукти харчування. 

1933 р.   

1983  Справа про розгляд протесту 

претури Чернівецького повіту 

на рішення тимчасової комісії 

примарії м. Козмень щодо 

встановлення максимальних 

цін на продукти харчування.   

1933 р.   

1984  Справа про розгляд протесту 

претури Чернівецького повіту 

на рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Садгора  

щодо встановлення 

максимальних цін на 

продукти харчування.   

1933 р.   

1985  Справа про розгляд протесту 

префектури Байського повіту 

на рішення тимчасової комісії 

примарії м. Фалтичень щодо 

встановлення максимальних 

цін на хліб.   

1933 р.   

1986  Справа про розгляд протесту 1933 р.   
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комерсантів м. Дорохой 

Мошкович Мойша та 

Липович Фрідріха на рішення 

комунальної ради примарії    

м. Дорохой щодо 

встановлення максимальних 

цін на дрова. 

1987  Справа про розгляд протесту 

продавця дров в м. Дорохой 

Рехт Захарія на рішення 

примарії щодо встановлення 

максимальних цін на дрова. 

1933 р.   

1988  Справа про розгляд протесту 

пекаря Шехтер-Санд 

Соломона на рішення 

примарії м. Кимпулунг щодо 

встановлення стандартної 

ваги хліба. 

1933 р.   

1989  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці  проти 

рішення делегації 

комунальної ради примарії 

щодо видачі дозволу Рубін 

Маркусу на експлуатацію 

маслозаводу. 

1933 р.   

1990  Справа про розгляд протесту 

сажотруса Кнітель Антона 

проти рішення делегації ради 

примарії м. Чернівці щодо 

відмови йому в видачі 

дозволу на практику 

професії. 

1933 р.   

1991  Справа про розгляд протесту 

транспортного товариства 

«Таксіко» на рішення 

делегації ради примарії             

м. Чернівці щодо анулювання 

права товариства на 

експлуатацію автомобіля. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1992  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Садгора 

1933 р.   
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Фоєра Абрама та Доненфельд 

Ушера на рішення делегації 

комунальної ради примарії      

м. Чернівці щодо видачі 

фірмі «Аутотаксі» дозволу на 

перевезення пасажирів 

вулицями м. Чернівці. 

1993  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Бортман Волка на рішення 

примарії міста щодо видачі 

дозволу на перевезення 

пасажирів автобусом Гакер 

Симону.  

1933 р.    

1994  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Бортман Волка на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

видачі дозволу на 

перевезення пасажирів 

автобусом Гакер Симону. 

1933 р.   

1995  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Шер 

Вільгельма на рішення 

примарії щодо анулювання 

дозволу на експлуатацію 

автобуса. 

1933 р. 

1934 р. 

  

1996  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Гакер 

Симона на рішення примарії 

міста щодо видачі дозволу на 

рух дорогою автобуса. 

1933 р.   

1997  Справа про розгляд протесту 

представника страхового 

товариства «Трансільванія» 

Барабаш Фейбіша на рішення 

електростанції м. Чернівці 

щодо страхування своїх 

автобусів у товаристві 

«Націонала». 

1933 р. 

1934 р. 

  

1998  Справа про розгляд протесту 1933 р.   
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власника аптеки  Керт Фріца 

в комуні Михайлень на 

рішення комунальної ради 

щодо відкриття додаткової 

аптеки в комуні. 

1999  Справа про розгляд скарги 

мешканців комуни Леснезь 

на рішення комунальної ради 

примарії щодо відмови їм в 

видачі постанови про 

закриття корчм, які торгують 

без дозволу. 

1933 р.   

2000  Справа про розгляд протесту 

власника фабрики газованої 

води в м. Чернівці Шифлер 

Шуліма на рішення примарії 

м. Чернівці щодо видачі 

дозволу Нусенбаум Неті на 

експлуатацію фабрики. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2001  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Леснезь на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо закриття його 

ресторану. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2002  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Леснезь 

Гешку-Мофсе Симона на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо анулювання 

рішення про створення 

ресторану. 

1933 р.   

2003  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Леснезь 

Алекса Миколи на рішення 

префектури Байського повіту 

щодо закриття його 

торгового підприємства. 

1933 р.   

2004  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Стернмайн Бернгарда на 

рішення примарії м. Чернівці 

1933 р. 

1934 р. 
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щодо заборони йому 

відкриття дров’яного складу. 

2005  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

комуни Тарашень 

Субчинського Михайла та 

Москалюк Петра на рішення 

комунальної ради щодо 

видачі дозволу мешканцю 

Бендід Ісаку на відкриття 

корчми в комуні. 

1933 р.   

2006  Справа про розгляд протесту 

комунального радника 

примарії комуни Чіреш 

Кучирки Софрона проти 

рішення комунальної ради 

примарії щодо видачі права 

на відкриття корчми в 

комуні. 

1933 р.   

2007  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Мушеніца 

Григорович Валеріана на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Сирет щодо 

відмови йому в видачі 

дозволу на експлуатацію 

терезів на міському ринку. 

1933 р.   

2008  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Дікман 

Лео на рішення примарії        

м. Чернівці щодо відмови 

йому в видачі дозволу на 

практику професії 

електромонтера.  

1933 р.    

2009  Справа про розгляд протесту 

домовласника Дікман 

Маркуса на рішення 

комунальної ради примарії   

м. Сучава щодо видачі 

дозволу акціонерному 

товариству з продажу 

1933 р. 

1935 р. 
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нафтових продуктів на 

встановлення кіоску поблизу 

його будинку. 

2010  Справа про розгляд протесту 

орендаря корчми в комуні 

Малинь Крештіну Берку на 

рішення комунальної ради 

щодо перенесення його 

корчми, що розташована 

поблизу церкви. 

1933 р.   

2011  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Радауць 

Кожокар Христофора та 

Єфросини на рішення 

примарії щодо відмови в 

перенесенні сараю. 

1933 р.   

2012  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Ватра-Дорней 

Ліберман Осіаса та 

Абрамович Елки на рішення 

комунальної ради примарії  

м. Козмень щодо видачі 

товариству «Народний Дім» 

дозволу на будівництво 

будинку по сусідству з ними.  

1933 р.   

2013  Справа про розгляд протесту 

мешканки комуни Миткеу 

Сандул Мойса на рішення 

комунальної ради щодо 

видачі Фещук Георгію 

дозволу на будівництво. 

1933 р.   

2014  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Федорович Дмитра на 

рішення примарії м. Чернівці 

щодо видачі дозволу на 

будівництво будинку 

Лутінгер Густі. 

1933 р.   

2015  Справа про розгляд апеляції 

інспектора залізничної колії 

м. Чернівці Шреєр Антона на 

1933 р.   
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рішення примарії щодо 

відмови йому в видачі 

дозволу на будівництво 

дерев’яного будинку. 

2016  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці на 

рішення примарії щодо 

видачі дозволу Грейф Бабіші 

на будівництво будинку. 

1933 р. 

1935 р.  

  

2017  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Генігсберга Осіаса на 

рішення примарії щодо 

видачі йому дозволу на 

забудову земельної ділянки з 

обмеженнями. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2018  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Ленцешть 

на рішення комунальної ради 

примарії щодо видачі дозволу 

на будівництво будинку   

Корн А.Б. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2019  Справа про розгляд протесту 

судді змішаного суду комуни 

Родна на рішення 

комунальної ради примарії м. 

Кимпулунг щодо видачі 

дозволу Василовичу Піту на 

будівництво будинку поблизу 

його будинку. 

1933 р.   

2020  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Романскі Штефана на 

рішення примарії щодо 

відмови в видачі дозволу на 

будівництво будинку. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2021  Справа про розгляд протесту 

будівельного товариства 

«Техніка», банківського 

товариства «Банка 

Буковиняна де Норд», 

1933 р. 

1935 р. 
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архітектора Бретшнайдер 

Мозеса на рішення примарії 

м. Чернівці щодо відмови в 

видачі дозволу на 

будівництво будинку. 

2022  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Клугер 

Людвіга на рішення примарії 

м. Чернівці щодо заборони 

йому будувати будинок. 

1933 р.   

2023  Справа про розгляд апеляції 

мешканця м. Чернівці Руснак 

Артемона щодо відміни 

рішення примарії м. Чернівці 

про заборону йому будувати 

будинок. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2024  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Вайніш 

Ісидора на рішення примарії 

щодо відмови в видачі йому 

дозволу на будівництво 

будинку.  

1933 р.   

2025  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Козак 

Йосипа на рішення примарії 

щодо відмови йому в видачі 

дозволу на будівництво 

будинку. 

1933 р.   

2026  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Елінг 

Моріца на рішення примарії 

м. Чернівці щодо заборони 

йому видачі дозволу на 

будівництво будинку. 

1933 р.   

2027  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці Діакон 

Петра та Флоріки на рішення 

примарії щодо заборони  

будівництва будинку. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2028  Справа про розгляд протесту 

шкільної ради «Кантемир» в 

1933 р.   
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м. Козмень на рішення 

примарії щодо заборони 

будівництва будинку. 

2029  Справа про розгляд скарги 

мешканця м. Чернівці 

Тейтлера Ісидора на рішення 

примарії щодо видачі дозволу 

Гущак Регіні на будівництво 

другого поверху над її 

будинком. 

1933 р. 

1936 р. 

  

2030  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Адинката 

Міллер Філіпа на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо заборони йому 

будівництва дров’яного 

складу в комуні. 

1933 р.   

2031  Справа про розгляд протесту 

примарії м. Чернівці щодо 

анулювання виданого 

дозволу на будівництво 

балкону Баршах Лейзеру. 

1933 р. 

1936 р. 

  

2032  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Тутинського Ісидора на 

рішення примарії м. Чернівці 

щодо заборони йому 

проводити ремонт даху  

власного будинку. 

1933 р.   

2033  Справа про розгляд скарги 

дирекції гімназії-

інспекторату «Димитріє 

Кантемир» на рішення 

засідання тимчасової комісії 

при примарії м. Козмень 

щодо відмови їм в видачі 

дозволу на будівництво 

конюшні на території, що 

належить примарії. 

1933 р.   

2034  Справа про розгляд протесту 

комунального радника          

1933 р.   
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м. Сирет Попович Василя на 

рішення комунальної ради 

щодо відмови чоботарю 

Банас Ціріліусу в видачі 

дозволу на будівництво  

приміщення для майстерні на 

комунальній земельній 

ділянці. 

2035  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Кимпулунг 

Дорофтей Георгія на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо видачі дозволу Урсу 

Іоану, Мерчеш Тоадеру та 

Тимпиу Миколі на 

будівництво кіоску. 

1933 р. 

1935 р. 

  

2036  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Сучава 

Цверлінг Симона та Гітель на 

рішення примарії щодо 

видачі дозволу Френкелю 

Буреху на будівництво 

кіоску. 

1933 р.   

2037  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Чернівці Гарт 

Регіни на рішення примарії         

м. Чернівці щодо мощення 

тротуару вздовж його 

будинку. 

1933 р. 

1934 р.  

  

2038  Справа про розгляд протесту 

претури волості Арборе щодо 

анулювання комунальної 

ради примарії комуни 

Ботошана про риття 

мешканцями канав на межах 

земельних ділянок та 

комунального пасовиська. 

1933 р.   

2039  Справа про розгляд протесту 

претури волості Штефан-

Воде на рішення комунальної 

ради примарії комуни 

1933 р.   
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Костина щодо риття канав 

орендарями ділянок 

комунальних пасовиськ. 

2040  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Маріцей 

Прункул Гаврила на рішення 

примарії щодо риття ним 

каналу перед його будинком. 

1933 р.   

2041  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Лейхтер Еміля на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

знесення недобудованого ним 

будинку. 

1933 р. 

1935 р. 

  

2042  Справа про розгляд скарги 

мешканця комуни Рогізна 

Ганчерюк Олекси на Карол 

Георге щодо порушення ним 

правил будівництва. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2043  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці Ланг 

Амалії та Достал Ладіслауса 

на рішення тимчасової комісії 

при примарії щодо знесення 

будівель побудованих без 

дозволу та накладення на них 

штрафу за порушення 

будівельних правил. 

1933 р. 

1936 р. 

  

2044  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Ватра-Дорней 

Гошгольд Зігерта на рішення 

комунальної ради щодо 

накладення на нього штрафу 

не проведений ремонт 

будинку. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2045  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Корнрейх Пінкаса на рішення 

санітарної ради примарії       

м. Чернівці щодо знесення 

його стайні в зв’язку з 

1933 р.   
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відсутністю каналізації. 

2046  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Чернівці 

Ганещук Марії на рішення 

примарії міста щодо знесення 

горища побудованого 

Шецбергом Шае. 

1933 р. 

1935 р. 

  

2047  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Садгора 

Щербанович Штефана на 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо знесення його 

стайні. 

1933 р.   

2048  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Пацак 

Венцеля на рішення примарії 

щодо відмови йому в 

переселенні в побудований 

ним будинок до мощення 

вулиці, що прилягає до 

будинку. 

1933 р. 

1935 р. 

  

2049  Справа про розгляд апеляції 

вчителя комуни Качіка 

Ковцун Миколи на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

відмови йому в переселенні в 

побудований ним будинок до 

мощення вулиці, що прилягає 

до будинку. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2050  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Чернівці 

Ейзенштейн Амалії на 

рішення примарії щодо 

відмови їй в переселенні до 

нового будинку. 

1933 р.   

2051  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Цімерман Берла на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

заборони йому в переселенні 

в побудований ним будинок. 

1933 р.   
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2052  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Еберле 

Рудольфа на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

відмови в видачі йому 

дозволу на користування 

побудованим ним будинком. 

1933 р.   

2053  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Станешть-

де-Жос Каіш-Куглер Шлома 

на рішення комунальної ради 

щодо виселення його з 

комунальної квартири. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2054  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Кернер 

Бернгарда на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

відмови в видачі йому 

дозволу на переселення. 

1933 р.   

2055  Справа про розгляд протесту 

комерсанта Іпен Мешуліма 

на рішення примарії                  

м. Чернівці щодо звільнення 

побудованого ним будинку  в 

зв’язку з порушення 

будівельним норм.  

1933 р. 

1934 р. 

  

2056  Рішення щодо перевірки 

правильності призначення 

службовців примарій та 

префектур. Формулярні 

списки службовців. 

1933 р.   

2057  Рішення щодо перевірки 

правильності призначення 

службовців примарії              

м. Сторожинець. Формулярні 

списки службовців. 

1933 р.   

2058  Рішення щодо перевірки 

списку неправильно 

призначених та підвищених 

на посадах службовців 

примарії м. Гура-Гуморулуй.  

1933 р.   
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2059  Рішення адміністративного 

суду щодо перевірки 

особових справ службовців 

примарії м. Кимпулунг. 

1933 р.   

2060  Листування з генеральним 

адміністративним 

інспекторатом та примаріями 

комун про призначення, 

звільнення та надання 

особових справ службовців. 

1933 р.   

2061  Справа про призначення 

службовців Сторожинецької 

префектури. 

1932 р. 

1933 р. 

  

2062  Справа про затвердження  

призначення службовців 

примарії м. Дорохой. 

1933 р.   

2063  Справа про затвердження  

призначення службовців 

префектури Дорохойського 

повіту. 

1932 р. 

1933 р. 

  

2064  Справа про затвердження  

призначення службовців 

примарії Дорохойського 

повіту. 

1932 р. 

1933 р. 

  

2065  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Сторожинець 

щодо можливості 

призначення бухгалтера 

тимчасової комісії. 

1933 р.   

2066  Формулярні списки 

неправильно призначених 

службовців префектури 

повіту Бая та примарії           

м. Сучава. 

1933 р.   

2067  Списки службовців 

префектури Радауцького 

повіту, примарій м. Радауць 

та Сирет, які здали 

кваліфікаційні іспити. 

1933 р.   

2068  Список службовців 

адміністративних органів 

1933 р.   
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Дорохойського повіту, які 

здали кваліфікаційні іспити. 

2069  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Дорохой Чопек 

Дмитра на рішення делегації 

префектури Дорохойського 

повіту щодо призначення 

Поповича Іоана субшефом 

відділу префектури. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2070  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Дорохой Чопек 

Дмитра на рішення 

префектури Дорохойського 

повіту щодо призначення 

Попович Іонела службовцем 

префектури. 

1933 р. 

1935 р. 

  

2071  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Радауць 

Кирбуне Костянтина на 

рішення тимчасової комісії 

примарії м. Радауць щодо 

призначення службовцем 

примарії Мехел Давида. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2072  Справа про розгляд протесту 

генерального 

адміністративного 

інспекторату на рішення 

тимчасової комісії примарії 

м. Вама щодо призначення 

Пирван Іоана та Реус Георге 

службовцями примарії. 

1933 р.   

2073  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Дорохой Чопек 

Дмитра на рішення 

префектури Дорохойського 

повіту щодо призначення на 

службу в префектуру 

Попович Іоана. 

1933 р. 

1935 р. 

  

2074  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Радауць 

Паскарю Миколи на рішення 

1933 р.   
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примарії м. Радауць щодо 

призначення на службу 

службовців примарії. 

2075  Справа про розгляд протесту 

адміністративного 

генерального інспекторату      

м. Чернівці на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Герца щодо 

прийняття на службу 

комунальними службовцями 

Беженару Олександра та Раку 

Тоадера. 

1933 р.   

2076  Справа про розгляд протесту 

адміністративного 

інспекторату на рішення 

комунальної ради примарії   

м. Герца щодо призначення 

службовцем примарії 

Гараламбія. 

1933 р.   

2077  Справа про розгляд протесту 

колишнього інтенданта 

префектури Дорохойського 

повіту Унгуряну Дмитра на 

рішення префектури щодо 

призначення на його посаду 

Хомик А. 

1933 р.   

2078  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Радауць Паску 

Миколи проти призначення 

Гуцуляк Іллі та Костя 

Тоадера службовцями 

примарії. 

1933 р. 

1935 р. 

  

2079  Справа про розгляд протесту 

пенсіонера м. Ясси Хипияну 

Георгія на рішення 

комунальної ради щодо 

призначення генеральним 

секретарем повіту Попеску 

Михайла. 

1933 р.   

2080  Справа про розгляд протесту 1933 р.   
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претур волості Шипеніцулуй 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Клівешть 

щодо призначення на посаду 

комунального секретаря-

касира Велекхолова Дмитра.  

1934 р. 

2081  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

Шипеніцулуй на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Лужень щодо 

призначення секретарем 

примарії Мандрек 

Олександра, та встановлення 

розмежування між комунами 

Лужень, Ревна та Бордей. 

1933 р.   

2082  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Дорна-

Кондрень Санду Василя на 

рішення комунальної ради 

щодо призначення на посаду 

комунального касира 

Вимашел Георгія. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2083  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Марацей щодо 

призначення Робчук Миколи 

секретарем-касиром 

комунальної ради. 

1933 р.   

2084  Справа про розгляд протесту 

генерального інспекторату         

м. Чернівці на рішення 

комунальної ради комуни 

Солка щодо призначення 

комунальним секретарем 

Торобуца Штефана. 

1933 р.   

2085  Справа про розгляд заяви 

претури волості 

Шипеніцулуй щодо 

1933 р.   



                                                                          319 

анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Неполокауць про 

призначення Душелевич 

Еміля секретарем, продаж 

земельної ділянки та 

встановлення максимальних 

цін на продукти харчування. 

2086  Справа про розгляд протесту 

префектури повіту Сучава 

щодо відміни рішення 

комунальної ради комуни 

Балачана про призначення 

Гіуца Костянтина на посаду 

комунального касира. 

1933 р.   

2087  Справа про розгляд протесту 

префектури повіту Сучава 

щодо відміни рішення 

тимчасової комісії примарії 

комуни Адиньката про 

призначення Швабу Олени на 

посаду комунального касира. 

1933 р.   

2088  Справа про розгляд протесту 

секретаря примарії комуни 

Неполокауць Трезер Хаіма на 

рішення комунальної ради 

щодо призначення 

секретарем примарії Шапка 

Андрія. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2089  Справа про розгляд протесту 

секретаря примарії комуни 

Магала Криніца Георге на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо призначення 

на посаду секретаря 

Антонаску Василя. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2090  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Петрауць щодо 

1933 р.   
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призначення Медвінського 

Миколи секретарем примарії. 

2091  Справа про розгляд заяви 

префектури Дорохойського 

повіту щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Михайлень 

про призначення Маковей 

Іоана секретарем примарії, а 

Солінського А. касиром. 

1933 р.   

2092  Справа про розгляд протесту 

примпретора волості 

Черемуш Бачинського 

Костянтина на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Станешть-де-Сус 

щодо призначення нотаря 

Петращук Іоана, касиром 

примарії та про встановлення 

розмірів відрядних для 

комунальних радників. 

1933 р.   

2093  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Шарул-

Дорней на рішення 

комунальної ради щодо 

призначення секретарем Кіба 

Петра. 

1933 р.   

2094  Справа про розгляд протесту 

префектури Дорохойского 

повіту на рішення 

комунальної ради комуни 

Дарабань щодо призначення 

на посаду генерального 

секретаря примарії 

Тимбаларю Іоана. 

1933 р.   

2095  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

Шипеніцулуй на рішення 

комунальної ради комуни 

Лужень щодо призначення на 

посаду комунального 

1933 р.   
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секретаря Мендрек А. 

2096  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Костиша 

Чоботару Костянтина на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Фритиуць-

Ной щодо призначення на 

посаду комунального 

секретаря-касира Лупашко 

Штефана. 

1933 р.   

2097  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

Шипеніцулуй на рішення 

комунальної ради примарії 

Гаврилкшть щодо 

призначення Стрежеборода 

Віктора секретарем комуни. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2098  Справа про розгляд протесту 

префектури Кимпулунгського 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Фрумосул щодо 

призначення Ніга Олександра 

комунальним секретарем. 

1933 р.   

2099  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Пилтиміш 

Русу Георгія-Іона на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо призначення Цуркан 

Георгія секретарем-касиром. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2100  Справа про розгляд протесту 

претури волості Расточе на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Міліє щодо 

прийняття Швейка Іоана на 

посаду секретаря комуни. 

1933 р.   

2101  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Давидешть 

Танензайф Симеона на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо призначення 

1933 р. 

1934 р. 
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секретарем примарії 

Стрежеборда Віктора. 

2102  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

Шипеніцулуй на рішення 

комунальної ради примарії 

Іванкауць щодо призначення 

секретарем примарії комуни 

Албота Василя. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2103  Справа про розгляд заяви 

претури волості Черемуш 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Замостя про 

призначення Якубович 

Георгія секретарем примарії. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2104  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Кошна 

Тодошка Іоана та Кіцу Тітуса 

щодо призначення Пемроає 

Олександра секретарем-

касиром примарії. 

1933 р.   

2105  Справа про розгляд протесту 

комунального секретаря-

касира комуни Маріцей 

Бошкояну Максима на 

рішення комунальної ради 

щодо прийняття на посаду 

комунального секретаря-

касира Робчука Миколи. 

1933 р.   

2106  Протест мешканців комуни 

Раранча Красовеки 

Никифора, Катул Івана та 

Тулек Дмитра проти 

призначення Кошман Іоана 

касиром примарії та 

доповідна записка 

примпретора по цьому 

питанню. 

1933 р.   

2107  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Дорохой Босене 

1933 р.   
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Костянтина на рішення 

примарії міста щодо відмови 

в прийняття його на посаду 

секретаря примарії. 

2108  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Давидешть 

Таненшаіф Симона на 

рішення примарії комуни 

Жучка-Веке щодо 

призначення секретаря 

примарії комуни. 

1933 р.   

2109  Справа про розгляд протесту 

претури волості Флондорень 

на рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Патрауць-

де-Сус щодо призначення 

комунальної та польової 

охорони. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2110  Справа про розгляд протесту 

претури волості Молдова на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Воронець 

щодо призначення 

комунальним лісничим 

Асафієй Дмитра. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2111  Справа про розгляд протесту 

претури волості Молдова на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Монастиря-

Гуморулуй щодо 

призначення польового 

охоронця. 

1933 р.   

2112  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

Крачун Георгія на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Чоканешть щодо 

призначення комунального 

лісничого Чапой Миколи. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2113  Справа про розгляд протесту 

Генерального 

1933 р.   
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адміністративного 

інспекторату м. Чернівці на 

рішення комунальної ради 

комуни Герца щодо 

призначення Олександреску 

Іоана на посаду архіваріуса. 

2114  Справа про розгляд протесту 

акушера Василович 

Агрипини на рішення 

постійно діючої комісії при 

примарії м. Сирет щодо 

призначення Мартинюк 

Кароліни акушером при 

примарії.  

1933 р.   

2115  Справа про розгляд протесту  

претури волості 

Шипеніцулуй на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Валева щодо 

призначення Яворського 

Георгія на посаду 

фінансового агента. 

1933 р.   

2116  Справа про розгляд протесту 

префектури Чернівецького 

повіту на рішення тимчасової 

комісії при примарії комуни 

Козмень щодо призначення 

інженера Богатерець 

службовцем на 

електростанцію. 

1933 р.   

2117  Справа про розгляд протесту 

претури волості Бароая на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Ришка щодо 

призначення Попеску Дмитра 

телефоністом.  

1933 р.   

2118  Справа про розгляд протесту 

колишнього водія 

префектури Чернівецького 

повіту Іоан Дмитра на 

рішення префектури щодо 

1933 р.   
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прийняття на посаду водія 

Скош Олександра. 

2119  Справа про розгляд заяви 

претури Сиретської волості 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Гинцешть про 

призначення Антон 

Костянтина телефоністом.  

1933 р.   

2120  Справа про розгляд заяви 

претури Сиретської волості 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Звориштя про 

призначення охоронців для 

сіл Звориштя, Пояна та Буда. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2121  Справа про розгляд заяви 

Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату щодо 

анулювання рішення 

Байської повітової ради про 

призначення Боамба Дмитра 

дорожнім охоронцем. 

1933 р.   

2122  Справа про розгляд протесту 

адміністративного 

інспекторату м. Чернівці на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Пашкань 

щодо призначення Шустер 

Матіаса електромонтером. 

1933 р.   

2123  Справа про розгляд протесту 

службовця префектури 

Кимпулунгського повіту 

Пітікаріу Аурела щодо 

призначення дорожніми 

майстрами Северен Іоана та 

Балан Михая на шосейну 

дорогу Кимпулунг-

Стулпікань. 

1933 р.   

2124  Справа про розгляд заяви 1933 р.   
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Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату щодо 

анулювання рішення 

делегації комунальної ради               

м. Радауць про залишення на 

службі Вакаряну Петра. 

2125  Справа про розгляд протесту 

адміністративного 

генерального інспекторату          

м. Чернівці на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Вашкауць щодо 

залишення на службі 

Мельнечука Іоана.  

1933 р.   

2126  Справа про розгляд протесту 

генерального 

адміністративного 

інспекторату на рішення 

комунальної ради примарії    

м. Радауць щодо залишення 

Симота Назарія на посаді 

начальника відділу примарії. 

1933 р.   

2127  Справа про розгляд протесту 

адміністративного 

генерального інспекторату      

м. Чернівці щодо анулювання 

рішення примарії комуни 

Гура-Гуморулуй про 

залишення Стину Іоана на 

посаді секретаря. 

1933 р.   

2128  Справа про розгляд протесту 

адміністративного 

генерального інспекторату            

м. Чернівці щодо анулювання 

рішення Радауцької повітової 

ради про залишення 

Бикиряну Петра на посаді 

фінансового агента. 

1933 р.   

2129  Справа про розгляд протесту 

генерального 

1933 р.   
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адміністративного 

інспекторату на рішення 

комунальної ради примарії    

м. Сторожинець щодо 

залишення Паращук Іллі на 

посаді санітарного агента. 

2130  Справа про розгляд протесту 

генерального 

адміністративного 

інспекторату проти рішення 

делегації комунальної ради 

примарії м. Сучава щодо 

залишення на службі в 

примарії Бендер Гертруди. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2131  Справа про розгляд протесту 

начальника відділу примарії 

комуни Фалтичень на 

рішення делегації 

комунальної ради примарії 

щодо залишення його на 

посаді ветеринарного лікаря. 

1933 р.   

2132  Справа про розгляд заяви 

претури волості Бая щодо 

анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Пашкауць про 

поновлення на службі 

Апостол Костянтина та 

встановлення розміру 

відрядних на утримання 

комунальних радників на 

період засідань комунальної 

ради. 

1933 р.   

2133  Справа про розгляд заяви 

претури волості Арборе щодо 

анулювання рішення 

комунальної ради при 

примарії комуни Теодорешть 

про залишення Ціпа Абрама 

на посаді секретаря примарії. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2134  Протест директора школи 1933 р.   
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Буздугану в комуні Баяшешть 

проти залишення на посаді 

касира Влад Христофора та 

доповідна записка 

примпретора волості 

Ілішешть щодо його 

звільнення. 

2135  Скарга інваліда Першої 

Світової війни Хопулем 

Еміліана на примарії комуни 

Качіка за відмову в 

призначенні його секретарем-

касиром та доповідна записка 

префекта Сучавського повіту.  

1933 р.   

2136  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Чернівці щодо 

можливості звільнення 

службовця примарії 

комунальною радою. 

1933 р.   

2137  Справа про розгляд протесту 

начальника відділу 

префектури Чернівецького 

повіту Штефуряк Віргіла на 

рішення префектури щодо 

його звільнення. 

1933 р.   

2138  Справа про розгляд протесту 

субдиректора префектури 

Чернівецького повіту 

Перчека Ауреліана на 

рішення префектури щодо 

його звільнення. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2139  Справа про розгляд протесту 

службовця Вереш Алаі на 

рішення префектури щодо її 

звільнення. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2140  Справа про розгляд протесту 

службовця  Кароле Емануїла 

на рішення префектури щодо 

його звільнення. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2141  Справа про розгляд протесту 

службовця Ковал 

1933 р. 

1935 р. 
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Володимира на рішення 

префектури щодо його 

звільнення. 

2142  Справа про розгляд протесту 

службовця Сандру Емануїла 

на рішення префектури щодо 

його звільнення. 

1933 р.   

2143  Справа про розгляд протесту 

службовця Гирбу Василя на 

рішення префектури щодо 

його звільнення. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2144  Справа про розгляд протесту 

субшефа примарії                   

м. Кимпулунг Пфайфер 

Губерта  на рішення 

тимчасової комісії щодо його 

звільнення. 

1933 р. 

1935 р. 

  

2145  Справа про розгляд протесту 

субшефа примарії                   

м. Кимпулунг Стабінського 

Іоана на рішення тимчасової 

комісії щодо його звільнення. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2146  Справа про розгляд протесту 

субшефа відділу префектури 

Чернівецького повіту 

Палічіка Людовіка на 

рішення префектури щодо 

його звільнення. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2147  Справа про розгляд протесту 

субшефа відділу префектури 

Чернівецького повіту Ленку 

Георгія на рішення 

префектури щодо його 

звільнення. 

1933 р.   

2148  Справа про розгляд протесту 

службовця префектури 

Чернівецького повіту 

Єремковської Сільвії на 

рішення префектури щодо її 

звільнення. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2149  Справа про розгляд протесту 1933 р.   
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службовця префектури 

Чернівецького повіту Грубер 

Магдалени на рішення 

префектури щодо її 

звільнення. 

1934 р. 

2150  Справа про розгляд протесту 

начальника відділу 

префектури Чернівецького 

повіту Аст Філіпа на рішення 

префекта щодо його 

звільнення.  

1933 р. 

1934 р. 

  

2151  Справа про розгляд протесту 

примпретора волості Ласкар 

Дан Дмитра на рішення 

префектури Дорохойського 

повіту щодо його звільнення. 

1933 р.   

2152  Справа про розгляд протесту 

залізничного охоронця 

Драгушану Георгія в комуні 

Драгушень на рішення 

префектури повіту Бая щодо 

його звільнення.  

1933 р. 

1936 р. 

  

2153  Справа про розгляд протесту 

службовця префектури 

Чернівецького повіту 

Кротару Євдженії на рішення 

префектури щодо її 

звільнення. 

1933 р.   

2154  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Тімішешть 

Катана Євдженія на рішення 

префектури Байського повіту 

щодо його звільнення з 

посади дорожнього охоронця. 

1933 р. 

1935 р. 

  

2155  Справа про розгляд протесту 

секретаря-касира примарії 

комуни Ліузій-Гуморулуй на 

рішення примарії щодо його 

звільнення. 

1933 р. 

1935 р. 

  

2156  Справа про розгляд протесту 

залізничного сторожа в 

1933 р. 

1936 р. 
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комуні Форешть Мурару 

Василя на рішення 

префектури повіту Бая щодо 

його звільнення.  

2157  Справа про розгляд протесту 

дорожнього сторожа 

Константинеску Михая на 

рішення делегації Байського 

повітового комітету щодо 

його звільнення. 

1933 р. 

1935 р. 

  

2158  Справа про розгляд протесту 

дорожнього майстра 

префектури Байського повіту 

Фраціле Георге на рішення 

делегації повітової ради щодо 

його звільнення. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2159  Справа про розгляд протесту 

збирача податків примарії       

м. Кимпулунг Губерт 

Пфейфера на рішення 

тимчасової комісії щодо 

затвердження бюджету на 

1933 р. в якому передбачено 

його звільнення. 

1933 р.   

2160  Справа про розгляд протесту 

начальника відділу примарії 

м. Кимпулунг Стабінського 

Іоана на рішення тимчасової 

комісії щодо його звільнення. 

1933 р.   

2161  Справа про розгляд протесту 

службовця Байської 

префектури на рішення 

делегації повітової ради щодо 

його звільнення. 

1933 р.   

2162  Справа про розгляд протесту 

нотаря комуни Волока 

Буздуган Мелітона на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

його звільнення. 

1933 р.   

2163  Справа про розгляд протесту 1933 р.   
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службовця примарії                      

м. Чернівці Карадже 

Емануїла на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту щодо його звільнення. 

2164  Справа про розгляд протесту 

городового комуни Дорна-

Кандренілор Муту Гаврила 

на рішення комунальної ради 

щодо його звільнення. 

1933 р.   

2165  Справа про розгляд протесту 

городового комуни Адинката 

Кітюк Карла на рішення 

комунальної ради щодо його 

звільнення. 

1933 р.   

2166  Справа про розгляд протесту 

товариства державних 

службовців в м. Чернівці на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

звільнення зі служби 

службовців префектури. 

1933 р.   

2167  Справа про розгляд протесту 

касира примарії комуни 

Козмень Юрчук Георгія на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо його 

звільнення. 

1933 р.   

2168  Справа про розгляд протесту 

комунального секретаря-

касира комуни Миріцей 

Бошкояну Максима на 

рішення комунальної ради 

щодо його звільнення. 

1933 р.   

2169  Справа про розгляд протесту 

касира примарії комуни 

Магала Келбя Георгія на 

рішення комунальної ради 

щодо його звільнення. 

1933 р.   

2170  Справа про розгляд протесту 

претури волості Герца на 

1933 р.   
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рішення примарії комуни 

Годинешть щодо звільнення 

Симирад Іона з посади 

комунального секретаря. 

2171  Справа про розгляд протесту 

секретаря примарії комуни 

Гудешть Ратушану Георге на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо його 

звільнення. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2172  Справа про розгляд протесту 

касира примарії комуни 

Нягра-Шарулуй Драгич 

Василя на рішення 

комунальної ради щодо його 

звільнення. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2173  Справа про розгляд протесту 

секретаря комуни 

Неполокауць Трезер Хаіма на 

рішення комунальної ради 

щодо його звільнення. 

1933 р.   

2174  Справа про розгляд протесту 

касира комуни Михайлень 

Гершку Лейба на рішення 

комунальної рад щодо його 

звільнення. 

1933 р.   

2175  Справа про розгляд протесту 

секретаря примарії комуни 

Серауць-де-Жос Шафер 

Еміля на рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

його звільнення. 

1933 р. 

1936 р. 

  

2176  Справа про розгляд протесту 

секретаря комуни Жучка-

Веке Венечук Дмитра на 

рішення примарії комуни 

щодо його звільнення.  

1933 р. 

1934 р. 

  

2177  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ласкар на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Гудешть 

1933 р. 

1934 р. 
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щодо усунення від займаної 

посади фінансового агента 

примарії Бостан Кіріку. 

2178  Справа про розгляд протесту 

секретаря примарії комуни 

Лунка Симирад Іоана на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо його 

звільнення. 

1933 р.   

2179  Справа про розгляд протесту 

нотаря комуни Ступка 

Ботушан Іоана проти рішення 

префектури Сучавського 

повіту щодо його звільнення. 

1933 р.   

2180  Справа про розгляд протесту 

інженера-начальника відділу 

префектури Дорохойського 

повіту проти рішення 

повітової комунальної ради 

щодо переведення його в 

статистичний повітовий 

відділ. 

1933 р.   

2181  Справа про розгляд протесту 

начальника відділу 

бухгалтерії примарії м. Сирет 

Ріхтер Кароля проти рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо його звільнення. 

1933 р.   

2182  Справа про розгляд протесту 

лісничого Нікодем Клима на 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Вижничоара 

щодо його звільнення. 

1933 р.   

2183  Справа про розгляд протесту 

санітарного агента Захаріу 

Марії проти рішення 

делегації Чернівецької 

повітової ради щодо її 

звільнення. 

1933 р.   

2184  Справа про розгляд протесту 

дорожнього майстра примарії 

1933 р. 

1935 р. 
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комуни Долгешть Танаси 

Дмитра на рішення 

комунальної ради щодо його 

звільнення. 

2185  Справа про розгляд протесту 

пожежника при примарії          

м. Сирет Бойчук Михая на 

рішення голови тимчасової 

комісії щодо його звільнення. 

1933 р. 

1936 р. 

  

2186  Справа про розгляд протесту 

пожежника при примарії       

м. Сучава Кожокарь 

Мардарія на рішення 

примарії щодо його 

звільнення.   

1933 р.   

2187  Справа про розгляд протесту 

водія при префектурі 

Чернівецького повіту Коваль 

Штефана на рішення 

префекта щодо його 

звільнення. 

1933 р.   

2188  Справа про розгляд протесту 

візника примарії м. Сирет 

Попович Георгія на рішення 

голови тимчасової комісії при 

примарії щодо його 

звільнення. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2189  Справа про розгляд протесту 

адвоката м. Радауць Патак 

Єгона на рішення тимчасової 

комісії щодо його звільнення. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2190  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

примарії комуни Фрасин 

Копічек А., Космацького 

Василя та директора школи 

Михалаш Дмитра на рішення 

комунальної ради щодо 

звільнення зі служби 

директора школи та здачу з 

аукціону будівельних 

1933 р.   
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матеріалів. 

2191  Справа про розгляд протесту 

збирача податків примарії 

комуни Леспезь Югрин 

Гаврила на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо його звільнення. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2192  Справа про розгляд протесту 

санітарного агента 

Бондаренку Олімпії на 

рішення повітового 

санітарного відділу в             

м. Чернівці щодо її 

звільнення. 

1933 р. 

1935 р. 

  

2193  Справа про розгляд протесту 

фельдшера в м. Чернівці 

Захарку Марії на рішення 

тимчасової комісії щодо її 

звільнення. 

1933 р.   

2194  Справа про розгляд протесту 

працівника дитячої лікарні в 

м. Чернівці Данелова Йосипа 

на рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

його звільнення. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2195  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Ленку 

Василя на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту щодо його звільнення. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2196  Справа про розгляд протесту 

механіка водонапірної башти 

в комуні Рогізна Лафокович 

Олександра на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

його звільнення.  

1933 р.   

2197  Справа про розгляд протесту 

сажотруса в м. Чернівці 

Олежко Симеона на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

переведення його в інший 

1933 р. 

1934 р. 
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район. 

2198  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Василіу Дмитра на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту щодо переведення 

службовця відділу 

префектури Гейгер Герміни в 

інший відділ префектури 

Чернівецького повіту. 

1933 р.   

2199  Справа про розгляд протесту 

архіваріуса примарії комуни 

Дарабань Виздоали Штефана 

на рішення тимчасової комісії 

щодо переведення його на 

посаду телефоніста. 

1933 р.   

2200  Скарга мешканців комуни 

Петричень Малофі Н., 

Воробець В., Боднар І. на 

збирача податків Істратоаей І. 

за зловживання службовим 

становищем та листування з 

Сторожинецьким фінансовим 

управлінням по цьому 

питанню. 

1933 р.   

2201  Скарга мешканців комуни 

Мілішеуць на примаря 

комуни Гаврелюк Петра за 

зловживання службовим 

становищем та рапорт 

примпретора волості 

Штефан-Воде про розгляд 

скарги. 

1933 р.   

2202  Справа про розгляд скарги 

мешканців передмістя               

м. Чернівці Калічанка Танкен 

Ісіса та Панкен Вайсера на 

помічника примаря примарії 

м. Чернівці Кочмаровського 

Вайсера щодо самовільного 

засипання рову поблизу 

1933 р. 

1935 р. 
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їхнього будинку. 

2203  Справа про розгляд запиту 

префектури Чернівецького 

повіту щодо притягнення до 

відповідальності службовців 

примарії за порушення 

фінансових правил. 

1933 р.   

2204  Справа про розгляд протесту 

генерального 

адміністративного 

інспекторату на рішення 

делегації префектури 

Кимпулунгського повіту 

щодо порушення судової 

справи проти колишніх 

примарів Настюк Тоадера та 

Атанасія. 

1933 р.    

2205  Справа про розгляд заяви 

претури волості Молдова 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Молдовіца про зняття 

відповідальності з колишніх 

примарів комуни не 

отримавши своєчасно 

грошових вкладів в банку 

«Популаре». 

1933 р.   

2206  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни 

Молодовіца Харюк Симеона 

на рішення комунальної ради 

щодо звинувачення Бурсук 

Василя у розкраданні коштів. 

1933 р.   

2207  Справа про розгляд 

клопотання префектури 

Чернівецького повіту щодо 

накладення 

адміністративного стягнення 

на секретаря та нотаря 

комуни Котул-Ванаторь 

Молчанського Михайла, 

1933 р.   
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Кіндрат Діонізія та Тащук 

Костянтина за неподання 

фінансового звіту. 

2208  Справа про розгляд 

клопотання префектури 

Чернівецького повіту щодо 

накладення 

адміністративного стягнення 

на комунального секретаря 

комуни Ревна Шушка Василя 

за неподання фінансового 

звіту. 

1933 р.   

2209  Справа про розгляд заяви 

примпретора волості 

Гуморулуй щодо накладення 

стягнення на розпорядника 

кредитів примарії комуни 

Негриляса за зловживання 

службовим становищем. 

1933 р.   

2210  Справа про розгляд скарги 

членів комунальної ради 

примарії комуни Рогожешть 

Балецького Михая та 

Джеранюка Івана на 

примпретора Сиретської 

волості Русу Георгія, 

примаря комуни Єнаке 

Євгена та нотаря Миронеску 

Дмитра за зловживання 

службовим становищем. 

1933 р. 

1936 р. 

  

2211  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії               

м. Чернівці Іліуць Дмитра на 

рішення примарії міста щодо 

накладення на нього 

адміністративного стягнення 

за недбале ставлення до своїх 

службових обов’язків. 

1933 р. 

1936 р. 

  

2212  Справа про розгляд протесту 

нотаря комуни Гаврилешть 

Бортнек Василя на рішення 

1933 р.   
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префектури Чернівецького 

повіту щодо накладення на 

нього адміністративного 

стягнення з відрахуванням 

коштів з зарплати за недбале 

ставлення до своїх службових 

обов’язків. 

2213  Справа про перегляд рішення 

адміністративного суду щодо 

пониження на посаді 

службовця префектури повіту 

Бая Сименеску Василя. 

1933 р.   

2214  Справа про розгляд протесту 

2-го адміністративного 

генерального інспекторату            

м. Чернівці щодо відміни 

рішення комунальної ради       

м. Сучава про пониження в 

рангу Тома Дмитра. 

1933 р.   

2215  Справа про розгляд протесту 

начальника відділу 

префектури Чернівецького 

повіту Ленку Георге на 

рішення делегації 

Чернівецької повітової ради 

щодо пониження його на 

посаді. 

1933 р.   

2216  Справа про розгляд протесту 

касира примарії комуни 

Пашкань Ніколау І. на 

рішення примарії щодо 

визнання його чину. 

1933 р.   

2217  Справа про розгляд протесту 

ветеринарного агента при 

префектурі Чернівецького 

повіту Флореску Георгія на 

рішення префектури щодо 

відмови в підвищенні його в 

рангу. 

1933 р.   

2218  Справа про розгляд протесту 

адміністративного 

1933 р. 

1935 р. 
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генерального інспекторату на 

рішення комунальної ради 

комуни Пашкань щодо 

підвищення в рангу 

фінансового агента Крецу 

Стеліана. 

2219  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Волока 

Попеску Іоана на рішення 

Чернівецької повітової ради 

щодо підвищення на посаді 

генерального секретаря 

Сокаряну Дмитра. 

1933 р. 

1935 р. 

  

2220  Справа про розгляд протесту 

адміністративного 

інспекторату в м. Чернівці на 

рішення тимчасової комісії 

комуни Дарабань щодо 

підвищення в рангу 

службовця Енуряну 

Костянтина.  

1933 р.   

2221  Справа про розгляд заяви 

Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату щодо 

анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Пашкань про 

підвищення в рангу 

службовця Лука Василя. 

1933 р.   

2222  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                    

м. Сторожинець Штенцлер 

Йосипа на рішення 

адміністративної палати 

щодо відміни рішення про 

підвищення його в рангу. 

1933 р.   

2223  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                

м. Фалтичень Чурка Юліана 

на рішення примарії щодо 

1933 р. 

1934 р. 
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пониження його в рангу. 

2224  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                      

м. Дорохой Заіц Теодора на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо пониження 

його в рангу. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2225  Справа про розгляд заяви 

службовця префектури 

Кимпулунгського повіту 

Явец Германа щодо 

встановлення стажу служби. 

1933 р.   

2226  Справа про розгляд протесту 

генерального 

адміністративного 

інспекторату на рішення 

делегації комунальної ради 

примарії м. Чернівці щодо 

нарахування та виплати 

пенсії. 

1933 р.   

2227  Справа про розгляд скарги 

вдови технічного радника 

примарії м. Чернівці Міллер 

Емілії на рішення делегації 

комунальної ради щодо 

виплати їй пенсії. 

1933 р.   

2228  Справа про розгляд протесту 

секретаря примарії комуни 

Окна Осадець Миколи на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету 

комуни на 1933-1934 рр., в 

якому передбачено зниження 

йому пенсії. 

1933 р. 

1935 р. 

  

2229  Справа про розгляд протесту 

колишнього секретаря 

примарії комуни Путила 

Вінклер Германа на рішення 

постійно діючого комітету 

при префектурі Радауцького 

1933 р.   
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повіту щодо зниження йому 

пенсії. 

2230  Справа про розгляд протесту 

пенсіонерів м. Чернівці на 

рішення примарії щодо 

зниження пенсії. 

1933 р. 

1935 р. 

  

2231  Справа про розгляд протесту 

претури волості Молдова 

проти рішення комунальної 

ради примарії комуни 

Молдова щодо списання 

коштів витрачених сім’єю 

примаря комуни Гарасемчук 

Василя в зв’язку з його 

смертю.    

1933 р.   

2232  Справа про розгляд протесту 

претури волості Малинь на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Дричень 

щодо звільнення від внесення 

гарантійної застави касиру 

примарії. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2233  Справа про розгляд запиту 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо стягнення з платні 

матеріально відповідальних 

осіб в рахунок гарантійного 

доручення. 

1933 р.   

2234  Справа про розгляд запиту 

Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату щодо 

можливості затвердження 

рішення примарії м. Чернівці 

про стягнення з платні членів 

міської ради в фонд «Ніку 

Флондор».  

1933 р.   

2235  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Козмень щодо 

виплати зарплати 

1933 р.   
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колишньому голові 

тимчасової комісії при 

примарії Зуковські Еуджену. 

2236  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Сторожинець 

щодо можливості виплати 

примарю надбавки до 

зарплати за роботу по 

сумісництву головою 

комунальної ради примарії. 

1933 р.   

2237  Справа про розгляд запиту 

префектури Дорохойського 

повіту щодо виплати 

зарплати вчителю який 

займає за сумісництвом 

посаду примаря. 

1933 р.   

2238  Справа про розгляд протесту 

Генерального 

адміністративного 

інспекторату проти рішення 

делегації комунальної ради 

примарії м. Сирет щодо 

призначення зарплати 

помічнику примаря Глезел 

Саломону. 

1933 р.   

2239  Справа про розгляд протесту 

Генерального 

адміністративного 

інспекторату м. Чернівці на 

рішення примарії м. Чернівці 

щодо виплати зарплати 

начальнику відділу примарії 

Мичинському Станіслаусу за 

виконання службових 

обов’язків за сумісництвом. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2240  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Жучка-

Веке Клем Штефана на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо встановлення 

розміру зарплати 

1933 р. 

1934 р. 
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комунального охоронця 

Каулка Самуїлу виконуючого 

обов’язки секретаря примарії. 

2241  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни 

Вижничоара Клем Никифора 

щодо відміни рішення 

комунальної ради про 

виплату зарплати лісничому 

комунального лісу. 

1933 р.   

2242  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Ватра-Дорней 

щодо виплати заборгованості 

по зарплаті примарю Спину 

Георгію. 

1933 р.   

2243  Справа про розгляд протесту 

префектури Чернівецького 

повіту на рішення примарії 

комуни Магала щодо виплати 

заборгованості по зарплаті 

нотарю комуни. 

1931 р. 

1933 р. 

  

2244  Справа про розгляд протесту 

службовців примарії                    

м. Чернівці Помпе 

Вільгельма та Меєр Еріха на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

відмови в виплаті їм 

заборгованості по зарплаті. 

1933 р.   

2245  Справа про розгляд протесту 

колишнього касира примарії 

комуни Васлауць Франку 

Гаврила щодо відмови в 

виплаті йому заборгованості 

по зарплаті. 

1933 р.   

2246  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Гура-Гуморулуй 

Семака Трефона на рішення 

примарії щодо відмови в  

виплаті йому заборгованості 

по зарплаті. 

1933 р.   
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2247  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Чоканешть 

Томояли Симеона на рішення 

комунальної ради щодо 

відмови в виплаті йому 

заборгованості по зарплаті. 

1933 р.   

2248  Справа про розгляд протесту 

бухгалтера префектури 

Байського повіту Синзіану 

Михайла на рішення 

повітової ради префектури 

щодо відмови в виплаті йому 

заборгованості по зарплаті. 

1933 р.   

2249  Справа про розгляд протесту 

секретаря примарії комуни 

Неполокауць Тресер Хаіма на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету 

примарії на 1933 р., в якому 

не передбачено виплати 

заборгованості по зарплаті за 

1932 р. 

1933 р.   

2250  Справа про розгляд протесту 

секретаря примарії комуни 

Окна Осадець Миколи на 

рішення Чернівецької 

префектури щодо 

затвердження бюджету 

примарії комуни Вадул-

Ніструлуй на 1933-1934 р., в 

якому не передбачено коштів 

для виплати йому 

заборгованості по зарплаті. 

1933 р.   

2251  Справа про розгляд протесту 

сажотруса в м. Чудей Бауер 

Карла на рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо затвердження бюджету 

примарії комуни Чудей на 

1933 р., в якому не 

1933 р. 

1934 р. 
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передбачено виплати 

заборгованості по зарплаті. 

2252  Справа про розгляд протесту 

комунального секретаря 

комуни Шероуць-де-Жос 

Шефер Еміля на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо затвердження бюджету 

на 1933-1934 р., в якому 

передбачено зниження йому 

зарплати. 

1933 р.   

2253  Справа про розгляд протесту 

секретаря-касира примарії 

комуни Шероуць-де-Сус 

Кейван Еміля на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту щодо зниження йому 

зарплати при затвердженні 

бюджету на 1933-1934 

фінансовий звіт. 

1933 р.   

2254  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Шерауць-де-

Жос Попивчук Іоана щодо 

затвердження бюджету на 

1933-1934 р., в якому 

передбачено зниження йому 

зарплати. 

1933 р.   

2255  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Молдовіца-

Суліца Ребенчук Іоана на 

рішення префектури 

Кимпулунгського повіту 

щодо затвердження бюджету 

на 1933-1934 р., в якому 

передбачено зниження йому 

зарплати. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2256  Справа про розгляд апеляції 

комунального секретаря 

комуни Педекауць на 

рішення префектури              

м. Чернівці щодо 

1933 р.   
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затвердження бюджету на 

1933 р., в якому передбачено 

зниження йому зарплати. 

2257  Справа про розгляд протесту 

секретаря примарії комуни 

Станешть-де-Жос Нойман 

Єфройма на рішення 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо затвердження бюджету 

на 1933-1934 р., в якому 

передбачено зниження йому 

зарплати. 

1933 р.   

2258  Справа про розгляд протесту 

акушера м. Кимпулунг 

Кристоф Ракіри на рішення 

комунальної ради щодо 

затвердження бюджету на 

1933 р., в якому передбачено 

зниження їй зарплати. 

1933 р.   

2259  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                 

м. Сторожинець Татару Агнія 

на рішення комунальної ради 

щодо зниження йому 

зарплати. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2260  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Молдова-

Суліца Ребенчук Іоана на 

рішення префектури 

Кимпулунгського повіту 

щодо зниження йому 

зарплати. 

1933 р.   

2261  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії Булмез 

Дмитра на рішення 

комунальної ради щодо 

зниження йому зарплати. 

1933 р.   

2262  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

Шипеніцулуй на рішення 

1933 р. 

1934 р. 
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примарії Петрауць щодо 

збільшення зарплати 

службовцям по бюджету на 

1933-1934 фінансовий рік. 

2263  Справа про розгляд протесту 

претури волості Сирет на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Клімауць 

щодо збільшення зарплати 

примарю комуни. 

1933 р.   

2264  Справа про розгляд протесту 

Генерального 

адміністративного 

інспекторату на рішення 

делегації комунальної ради 

примарії м. Дорохой щодо 

збільшення розміру зарплати 

юрист-консулу примарії. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2265  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії комуни Чоканешть 

на рішення комунальної ради 

щодо збільшення зарплати 

примарю та виділення 

земельної ділянки початковій 

школі. 

1933 р.   

2266  Справа про розгляд протесту 

адміністративного 

інспекторату на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

виплати службовцю Левеску 

Іоану коштів за виконання 

службових обов’язків у 

неробочий час. 

1933 р.   

2267  Справа про розгляд протесту 

комунального радника                     

м. Ватра-Дорней Нікуліца 

Марку на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо виплати зарплати 

комунальному раднику 

1933 р.   
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Попеску Амбросі за 

виконання роботи лісничого. 

2268  Справа про розгляд заяви 

Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату щодо 

анулювання рішення примарії 

м. Чернівці про виплату 

надбавки до зарплати 

комунальним радникам                                  

Трес Т. та Сафтенко Василю 

за керівництво роботами з 

ремонту вулиць. 

1933 р.   

2269  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Солка про 

виплату надбавки до 

зарплати касиру примарії. 

1933 р.   

2270  Справа про розгляд протесту 

колишнього комунального 

секретаря комуни Жучка-

Веке Клим Штефана на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

повернення коштів незаконно 

отриманих заново 

призначеними помічниками 

секретаря Кавуля Самуілу та 

Іллі. 

1933 р.   

2271  Справа про розгляд апеляції 

адвоката Кагу Максиміліана 

щодо виплати йому коштів 

примарією комуни Чорногузь 

за ведення її справ в суді. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2272  Справа про розгляд протесту 

службовця електростанції 

Кунцельман Йосипа на 

рішення правління 

електростанції щодо відмови 

1933 р.   
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йому в виділення частини 

додаткових прибутків. 

2273  Справа про розгляд запиту 

Генерального 

адміністративного 

інспекторату щодо виплати 

заборгованості по відрядним 

робітникам прийнятих 

примарією на період 

проведення виборів в 

парламент. 

1933 р.   

2274  Справа про розгляд протесту 

претури волості Штефан-

Воде на рішення комунальної 

ради комуни Путна щодо 

затвердження витрат коштів 

на відрядження службовців. 

1933 р.   

2275  Справа про розгляд протесту 

адміністративного 

інспекторату м. Чернівці на 

рішення делегації префектури 

Чернівецького повіту щодо 

відкриття додаткових 

кредитів для виплати 

відрядних витрат повітовому 

раднику Корбут Василю. 

1933 р. 

1939 р. 

  

2276  Справа про розгляд заяви 

префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо встановлення відрядних 

членам делегації повітової 

ради. 

1933 р.   

2277  Запит примарії щодо виплати 

відрядних комунальним 

радникам за участь в 

засіданні комунальної ради. 

1933 р.   

2278  Справа про розгляд заяви 

претури волості Флондорень 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради комуни 

Патрауць про встановлення 

1933 р.   
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розміру виплати відрядних 

членам комунальної ради 

примарії. 

2279  Справа про розгляд заяви 

претури Черемушської 

волості щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Кибешть 

про виплату відрядних 

членам комунальної ради.  

1933 р.   

2280  Справа про розгляд протесту 

префектури Кимпулунгського 

повіту на рішення делегації 

комунальної ради примарії  

м. Гура-Гуморулуй щодо 

виплати відрядних примарю 

Грибовському Віктору. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2281  Справа про розгляд заяви 

адміністративного 

інспекторату м. Чернівці 

щодо анулювання рішення 

примарії м. Чернівці про 

виплату членам повітової 

ради відрядних витрат. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2282  Справа про розгляд протесту 

адміністративного 

інспекторату на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

виплати відрядних 

службовцю примарії Зомер 

Йосипу. 

1933 р. 

1935 р. 

  

2283  Справа про розгляд заяви 

претури волості Флондорень 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Ропча про виплату 

відрядних комунальним 

радникам Мегбі Костянтину, 

Луняк Леону та Симен 

Михаю. 

1933 р.   

2284  Справа про розгляд протесту 1933 р.   
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претури волості 

Черемушулуй на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Костешть щодо 

виплати відрядних 

службовцям примарії. 

2285  Справа про розгляд заяви 

претури волості Бороая щодо 

анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Чумулешть про 

виплату службовцям примарії 

відрядних витрат. 

1933 р.   

2286  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Пашкань на 

рішення комунальної ради 

щодо виплати відрядних 

службовцям примарії. 

1933 р.   

2287  Справа про розгляд заяви 

претури Сиретської волості 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Калафундешть про 

виплату відрядних помічнику 

примаря для забезпечення 

очищення лісу. 

1933 р.   

2288  Справа про розгляд протесту 

претури волості Босанча на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Удешть 

щодо виплати не 

передбачених бюджетом 

відрядних витрат мешканцям 

викликаних в якості свідків в 

судові інстанції. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2289  Справа про розгляд протесту 

ветеринарного лікаря Дущак 

Василя на рішення примарії 

м. Сирет щодо внесення до 

бюджету занижених 

відрядних витрат. 

1933 р.   
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2290  Справа про розгляд протесту 

префектури 

Сторожинецького повіту на 

рішення комунальної ради        

м. Вашкауць щодо 

збільшення відрядних витрат 

ветеринарному  лікарю Лезан 

Георгію. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2291  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Шербауць 

Косован Мафтея на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо відмови в поверненні 

йому коштів витрачених на 

відрядження. 

1933 р.   

2292  Справа про розгляд протесту 

службовця Чернівецької 

префектури Реус-Мирза 

Темістокла на рішення 

префектури Сучавського 

повіту щодо відмови в 

виплаті витрат в зв’язку з 

переїздом на службу в 

Сучавську префектуру. 

1933 р.   

2293  Справа про розгляд протесту 

нотаря комуни Чірешел-

Кашринець Товешецького 

Василя проти рішення 

Сторожинецького повіту 

щодо затвердження бюджету 

примарії в якому передбачено 

зниження розміру відрядних 

витрат.  

1933 р.   

2294  Справа про розгляд протесту 

начальника бухгалтерії 

примарії м. Сучава Тома 

Дмитра на рішення 

тимчасової комісії при 

примарії щодо затвердження 

бюджету на 1933 р. в якому 

не передбачено виплати йому 

1932 р. 

1933 р. 
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грошової компенсації в 

зв’язку з тимчасовим 

звільненням його зі служби. 

2295  Справа про розгляд протесту 

головного лікаря примарії         

м. Чернівці на рішення 

делегації ради м. Чернівці 

щодо відмови у внесенні до 

бюджету коштів за оплату 

його квартири. 

1933 р. 

1934 р. 

  

2296  Справа про розгляд протесту 

префектури Чернівецького 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Топорауць щодо 

виплати квартирної надбавки 

нотарю комуни з фонду 

примарії передбаченого для 

будівництва. 

1933 р.   

2297  Справа про розгляд протесту 

претури Шипеницької 

волості на рішення 

комунальної ради комуни 

Борауць-Векь щодо 

стягнення квартирної плати з 

шефа жандармського посту.  

1933 р. 

1934 р. 

  

2298  Справа про розгляд протесту 

префектури 

Сторожинецького повіту на 

рішення примарії                              

м. Сторожинець щодо 

зменшення службовцю 

примарії Ракіцану Олімпії 

квартирної плати. 

1933 р.   

                      1934 рік        

2299  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ про 

порядок створення 

комунальних рад примарій, їх 

розпуску, призначення членів 

ради та укомплектування 

1934 р.   
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вакантних посад. 

2300  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ про 

заборону службовцям 

державних установ 

працювати на інших посадах. 

1934 р.   

2301  Циркуляри Міністерства 

фінансів та Міністерства  

внутрішніх справ про 

проведення підписки на 

воєнну позику державних 

службовців. Список 

службовців 

адміністративного суду, які 

підписались на воєнну 

позику.  

1934 р.   

2302  Повідомлення Генерального 

адміністративного інспектора  

Круду А. про ліквідацію 

Чернівецького 

адміністративного 

інспекторату. 

1934 р.   

2303  Рішення адміністративного 

суду за 1934 р. 

1934 р.   

2304  Рішення адміністративного 

суду за 1934 р. 

1934 р.   

2305  Рішення адміністративного 

суду за 1934 р. 

1934 р.   

2306  Рішення адміністративного 

суду за 1934 р. 

1934 р.   

2307  Акти про розподіл обов’язків 

між службовцями суду на 

період різдвяних свят. 

1934 р.   

2308  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ про 

прийняття присяги 

новопризначеним 

службовцем Черкавським 

Емануїлом. 

1934 р.   

2309  Графік відпусток службовців 

секретаріату 

1934 р.   
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адміністративного суду на 

1934 р. 

2310  Заява службовців 

адміністративного суду про 

надання їм відпусток та 

видачу характеристик 

проходження служби. 

1934 р.   

2311  Заява службовців суду про 

надання їм відпусток та 

листування з Міністерством 

внутрішніх справ по цьому 

питанню. 

1934 р.   

2312  Заява службовців 

адміністративного суду про 

виплату їм заборгованості по 

зарплаті облігаціями. 

1934 р.   

2313  Відомості на виплату 

зарплати службовцям 

адміністративного суду за 

1934 р.  

1934 р.   

2314  Акти обкладання 

адміністративного суду 

комунальними податками на 

1934-1935 р. 

1934 р.   

2315  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Кокліч 

Тоадера на результати 

виборів в Сучавську повітову 

раду. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2316  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни 

Городникул проти 

результатів виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р.   

2317  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни 

Неполокауць Лер Меєра 

проти результатів виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р.   

2318  Справа про розгляд протесту 1934 р.   
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мешканця комуни Шербауць 

Смокот Іоана проти 

результатів виборів в 

комунальну раду примарії. 

2319  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Сф. Іліє  

проти результатів виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2320  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Солонець 

проти результатів виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2321  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Ласка 

проти результатів виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2322  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Хряцка 

проти результатів виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р.   

2323  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни Лунка 

проти результатів виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р.   

2324  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни 

Солочинець проти 

результатів виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р.   

2325  Справа про розгляд 

колективного протесту 

мешканців комуни 

Манастиря-Гуморулуй проти 

результатів виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р. 

1935 р. 
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2326  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Кошушка 

Андроник Чірімпей на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р.   

2327  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Стаучень 

Руснак Атанасія на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р.   

2328  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни 

Гумулешть на результати 

виборів в комунальну раду 

примарії. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2329  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Остриця  

на результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р.   

2330  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Ревна на 

Пруті Онуфрійчук 

Костянтина та Декан Ананія 

на результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р.   

2331  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Арборе-

Сучава на результати виборів 

в комунальну раду примарії. 

1934 р.   

2332  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Валя-Сяка 

на результати виборів в 

комунальну ради примарії. 

1934 р.   

2333  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Гуржіень 

Гуржуй Філімона, Іоана та 

Іонеску Георгія на результати 

виборів в комунальну раду 

примарії. 

1934 р.   

2334  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Фрумосул 

1934 р.   
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Солкан Спірідона на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

2335  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Білка на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р.   

2336  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Букшоая 

Морошан Олекси та Унгурян 

Григорія на результати 

виборів в комунальну раду 

примарії. 

1934 р.   

2337  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Селетин 

Мафтіану Теодора на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р.   

2338  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Бая Ліца 

В.В. на результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2339  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Корлаша 

Помогай Георгія на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р.   

2340  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Кошна 

Ціганешя Григорія на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2341  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Вовчинець 

Гуцуляк Георгія на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2342  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Фелтичень 

Вентрауб Олександра на 

результати виборів в 

1934 р. 

1935 р. 
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комунальну раду примарії. 

2343  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Сирет на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р.   

2344  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Пиртешть 

Стругаріу Мирона на 

результати виборів в 

комунальну ради примарії. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2345  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Тереблеча 

Фріц Манца на результати 

виборів в комунальну раду 

примарії. 

1934 р.   

2346  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Сиргієнь 

Несторек Георгія на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р.   

2347  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни 

Солонецул-Ноу Куруц 

Павела на результати виборів 

в комунальну раду примарії. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2348  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Качіка 

Славік Михая та Йосипа на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2349  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Савень на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2350  Справа про розгляд протесту 

кандидатів націоналістичної 

партії «Націонал царанеск» 

Статкевич Дмитра та Валяну 

Дмитра в комуні Бунешть  на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р. 

1935 р. 
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2351  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Дарабань  

на результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2352  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Литень на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2353  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Ревна на 

Пруті на результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2354  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Савень 

Панаітеску Панаіта та 

Петреску Костянтина на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2355  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Раусень 

Минікан Георгія на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р.   

2356  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Сучевиця  

на результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р.   

2357  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Слатіоара 

Влежу Василя на результати 

виборів в комунальну раду 

примарії. 

1934 р.   

2358  Справа про розгляд протесту 

примаря м. Кимпулунг 

Попюк Тодера  на результати 

виборів в комунальну раду 

примарії. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2359  Справа про розгляд протесту 

комунального радника 

примарії комуни Лужень  на 

результати виборів в 

1934 р. 

1935 р. 
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комунальну раду примарії. 

2360  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Брашка на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2361  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

примарії комуни Сучевиця 

Заромба Григорія, 

Прокопчука Лазаря та 

Браіляну Йосипа на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р.   

2362  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії комуни Годинешть 

Васильського Штефана  на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2363  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії комуни Паргауць 

Бадалуца Аврама на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2364  Справа про розгляд протесту 

комунального радника Сидор 

Захарія на результати виборів 

в комунальну раду примарії. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2365  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії комуни Пашкань 

Веля Михая, Букав К., та 

Смавараке Штефана на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2366  Справа про розгляд протесту 

комунального радника 

примарії комуни Войтінел 

Кричун Партенія на 

результати виборів в 

1934 р. 

1936 р. 
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комунальну раду примарії. 

2367  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

примарії комуни Гилинешть 

Боднар Парафтема та Буждей 

Мафтея на результати 

виборів в комунальну раду 

примарії. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2368  Справа про розгляд протесту 

виборців комуни Миткеу 

Баранець Пантелея, Георгіца 

Івана та Фещук Манола на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р.   

2369  Справа про розгляд протесту 

виборців комуни Ворничень 

Козачук Костянтина, Станчук 

Леона та Козачук Василя на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р.   

2370  Справа про розгляд протесту 

кандидатів в члени 

комунальної ради примарії 

комуни Мілішауць Кірмач 

Миколи, Крецу Іоана та 

Каленчук Прекона на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р.   

2371  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії комуни Воронець 

Попович Іоана на результати 

виборів в комунальну раду 

примарії. 

1934 р.   

2372  Справа про розгляд протесту 

виборців м. Сирет Грекул 

Теофіла, Урічек Василя та 

Матечук Олександра  на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2373  Справа про розгляд протесту 1934 р.   
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виборців комуни Воронець 

Асафіт Василя, Мармікар 

Дмитра та Оничал Якоба на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

2374  Справа про розгляд протесту 

виборців комуни Звориштя 

Бинческу К., Антоки К., та 

Чобану Г. на результати 

виборів в комунальну раду 

примарії. 

1934 р.   

2375  Справа про розгляд протесту 

виборців комуни Яловець   

щодо визнання незаконно 

обраних членів комунальної 

ради в зв’язку з порушення 

порядку проведення виборів. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2376  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії комуни Преліпча 

Панчешен Дмитра та Лабач 

Миколи на результати 

виборів примаря та 

помічника примаря. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2377  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії м. Дорохой 

Раковича Григоре проти 

результатів виборів 

помічника примаря. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2378  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни 

Сикуричень Плопан Лазаря 

проти обрання Плопан Іоана 

членом комунальної ради. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2379  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Іцкань-

Ной проти списку кандидатів 

на вибори в комунальну раду. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2380  Справа про розгляд заяви 

мешканців комуни Савень 

1934 р. 

1935 р. 
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Панатеску Панаіта та 

Петреску Костянтина щодо 

розпуску комунальної ради 

примарії комуни. 

2381  Справа про розгляд заяви 

префектури Радауцького 

повіту щодо розпуску 

комунальної ради примарії 

комуни Кимпулунг на 

Черемоші. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2382  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії комуни Статіоара 

Влейю Василя проти 

створення комунальної ради 

примарії. 

1934 р.   

2383  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Шишкауць 

Носевича Штефана проти 

створення комунальної ради 

примарії. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2384  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії комуни Стража 

Кирчу Іллі проти створення 

комунальної ради примарії. 

1934 р.   

2385  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії комуни Виковул-де-

Сус Кіфан Георгія проти 

створення комунальної ради 

примарії. 

1934 р.   

2386  Справа про розгляд протесту 

адвоката примарії комуни 

Савень Панаітеску Панаіта 

проти створення комунальної 

ради примарії. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2387  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Бояшешть 

Малиновського Костянтина 

на рішення комунальної ради 

1934 р. 

1935 р. 
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проти створення комунальної 

ради примарії. 

2388  Справа про розгляд протесту 

комунального радника 

примарії комуни Бадеуць 

Попеску Ністора проти 

створення комунальної ради 

примарії в новому складі. 

1934 р.   

2389  Справа про розгляд протесту 

комунального радника 

примарії комуни Мілешауць 

Гаврелюк Петра проти 

створення комунальної ради 

примарії в новому складі. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2390  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії комуни Ліузи-

Хуморулуй Дранка 

Сильвестра, Горбан 

Костянтина та Дранка 

Миколи проти створення 

комунальної ради примарії в 

новому складі. 

1934 р.   

2391  Справа про розгляд протесту 

колишнього примаря комуни 

Білка Софіан Сильвестра 

проти створення комунальної 

ради примарії в новому 

складі. 

1934 р.   

2392  Справа про розгляд протесту 

виборців комуни Клівешть 

проти створення комунальної 

ради примарії в новому 

складі. 

1934 р.   

2393  Справа про розгляд протесту 

виборців комуни Рогожешть 

Іванчук Танасія та Полік 

Танасія проти створення 

комунальної ради примарії в 

новому складі. 

1934 р.   

2394  Справа про розгляд протесту 1934 р.   
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члена комунальної ради 

примарії комуни Бурдужень 

Георге Максима проти 

виключення його зі складу 

ради. 

1935 р. 

2395  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії комуни Преліпча 

Панчешен Дмитра на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо виключення його зі 

списку членів комунальної 

ради.  

1934 р.   

2396  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії комуни Пашкань 

Іонеску Георгія на рішення 

комунальної ради щодо 

виключення його зі складу 

комунальної ради. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2397  Справа про розгляд протесту 

вчителя в комуні Долгешть 

Лазар Василя на рішення 

комунальної ради щодо 

виключення його зі складу 

комунальної ради. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2398  Справа про розгляд протесту 

священика комуни Удешть 

Симіджіноски Вікентія на 

рішення комунальної ради 

щодо виключення його зі 

складу комунальної ради. 

1934 р.   

2399  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Ясловець 

Смругаріу Георга та 

Білашевського Іоана проти 

виключення їх зі складу 

членів комунальної ради. 

1934 р.   

2400  Справа про розгляд протесту 

адвоката Григореску Октава 

на рішення Дорохойського 

1934 р.   
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повітового комітету щодо 

виключення його зі складу 

комітету. 

2401  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії комуни 

Вама Алперн Арона на 

рішення комунальної ради 

щодо виключення його зі 

складу членів комунальної 

ради. 

1934 р.   

2402  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Остра 

Настюк Дмитра на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо призначення 

комунальним радником 

Іванчук Симеона. 

1934 р.   

2403  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Дарабань 

Елефтереску Олександра на 

рішення комунальної ради 

щодо його звільнення. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2404  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії м. Сирет Попович 

Северина на рішення 

комунальної ради щодо 

відмови в його звільненні. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2405  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії м. Сирет Цуркану 

Ісидора щодо анулювання 

протоколу засідання 

комунальної ради від 

10.10.1934 р. в зв’язку з його 

відсутністю на засіданні.  

1934 р.   

2406  Справа про розгляд протесту 

примпретора волості Герца 

щодо анулювання рішень 

комунальної ради примарії 

комуни Тирнаука в зв’язку з 

1934 р.   
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неправильним редагуванням 

протоколу. 

2407  Справа про розгляд протесту 

претури волості Арборе на 

рішення комунальної ради 

примарії Арборе зафіксовані 

в протоколі засідання ради. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2408  Справа про розгляд протесту 

претури волості Гуморулуй 

на рішення комунальної ради 

комуни Негриляса 

зафіксованих в протоколі. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2409  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Сирет Грекул 

Теофіла на рішення засідання 

тимчасової комісії примарії, 

зафіксоване в протоколі. 

1934 р.   

2410  Бюджет префектури 

Радауцького повіту на 1934-

1935 р. надісланий до відома. 

1934 р.   

2411  Бюджет примарії                    

м. Сторожєинець на 1934-

1935 р. надісланий до відома. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2412  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії комуни Шербауць 

на рішення префектури 

Сучавської повітової ради 

щодо анулювання бюджету 

на 1934-1935 фінансовий рік. 

1934 р.   

2413  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Кошна на 

рішення претури волості 

Дорна щодо затвердження 

бюджету на 1934-1935 

фінансовий рік. 

1934 р.   

2414  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Рогізна на 

рішення Чернівецької 

префектури щодо 

затвердження бюджету 

1934 р. 

1936 р. 
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примарії на 1934-1935 

фінансовий рік. 

2415  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Кошна на 

рішення претури волості 

Дорна щодо затвердження 

бюджету на 1934-1935 

фінансовий рік. 

1934 р.   

2416  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Голдер 

Генріха на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Маморниця щодо 

затвердження бюджету на 

1934-1935 фінансовий рік. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2417  Справа про розгляд протесту 

членів тимчасової комісії 

примарії комуни Іванкауць на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1934-1935 фінансовий рік. 

1934 р.   

2418  Справа про розгляд протесту 

шкільного комітету комуни 

Михалча на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту щодо затвердження 

бюджету примарії на 1934-

1935 фінансовий рік. 

1934 р.   

2419  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Топорауць 

на рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету 

примарії на 1934-1935 

фінансовий рік. 

1934 р.   

2420  Справа про розгляд протесту 

шкільного комітету комуни 

Пояна-Стамней на рішення 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо затвердження 

1934 р.   
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бюджету на 1934-1935 

фінансовий рік. 

2421  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Миткеу на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1934-1935 фінансовий рік. 

1934 р.   

2422  Справа про розгляд протесту 

тимчасової комісії примарії 

комуни Преворокія на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1934-1935 фінансовий рік. 

1934 р.   

2423  Справа про розгляд протесту 

примарії м. Козмень на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1934-1935 фінансовий рік. 

1934 р.   

2424  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Тиришень  

на рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1934-1935 фінансовий рік. 

1934 р.   

2425  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Плаюл-

Козминуюл на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту щодо затвердження 

бюджету на 1934-1935 

фінансовий рік. 

1934 р.   

2426  Справа про розгляд протесту 

примарії м. Заставна на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1934-1935 фінансовий рік. 

1934 р.   

2427  Справа про розгляд протесту 1934 р.   
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примарії комуни Чопинешть  

на рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1934-1935 фінансовий рік. 

2428  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Садгора на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1934-1935 фінансовий рік. 

1934 р.   

2429  Справа про розгляд протесту 

шкільної ради комуни 

Арджел на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо затвердження бюджету 

на 1934-1935 фінансовий рік. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2430  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Лукавіца на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1934-1935 фінансовий рік. 

1934 р.   

2431  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Чинкеу на 

рішення тимчасової комісії  

щодо затвердження бюджету 

на 1934-1935 фінансовий рік. 

1932 р. 

1934 р. 

  

2432  Справа про розгляд протесту 

колишнього примаря 

примарії комуни 

Городничень Стофор Гаврила   

на рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1934-1935 фінансовий рік. 

1934 р.   

2433  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни 

Неполокауць Валеняк 

Казимира та Кімельман 

Ірміна на рішення 

1934 р. 

1936 р. 
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префектури Чернівецького 

повіту щодо затвердження 

бюджету на 1934-1935 

фінансовий рік. 

2434  Справа про розгляд протесту 

службовців електростанції на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1934-1935 фінансовий рік. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2435  Справа про розгляд протесту 

фірми «Брати Адлерсберг» в 

м. Чернівці на рішення 

примарії комуни Гура Путней 

щодо затвердження бюджету 

на 1934-1935 фінансовий рік. 

1934 р.   

2436  Справа про розгляд протесту  

пекарів Королія Костаке 

Джамин Тоадера на рішення 

префектури Дорохойського 

щодо затвердження бюджету 

примарії клмуни Савень на 

1934-1935 фінансовий рік. 

1934 р.   

2437  Справа про розгляд протесту 

збирача податків примарії 

комуни Магала Келбя Георгія  

на рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1934-1935 фінансовий рік. 

1934 р.   

2438  Справа про розгляд протесту 

мешканців передмістя               

м. Чернівці Клокучка  на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1934-1935 фінансовий рік. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2439  Справа про розгляд протесту 

інженера комуни Калінешть  

Марін Густава   на рішення 

префектури Сучавського  

1934 р.   
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повіту щодо затвердження 

бюджету на 1934-1935 

фінансовий рік. 

2440  Справа про розгляд протесту 

адвоката Дутчак Василя  на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету 

примарії комуни Легучень-

Теутулуй на 1934-1935 

фінансовий рік. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2441  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни 

Городиштя Якоб Алекса та 

Маноле Дмитра на рішення 

префектури Дорохойського 

повіту щодо затвердження 

фінансового звіту примарії за 

1934 р. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2442  Справа про розгляд запиту 

претури волості Герца щодо 

видачі десятивідсоткової 

субсидії з комунальних 

бюджетів 

сільськогосподарським 

палатам. 

1934 р. 

1938 р. 

  

2443  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Радауць Костя 

Михая на рішення тимчасової 

комісії примарії міста щодо 

взяття в кредит коштів для 

потреб примарії. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2444  Справа про розгляд заяви 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо анулювання 

рішення примарії комуни 

Гура-Гуморулуй про 

відкриття їм додаткових 

кредитів. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2445  Справа про розгляд заяви 

претури волості Расточелор 

1934 р.   
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щодо анулювання рішення 

комунальної ради комуни 

Мараничень про відкриття їм 

додаткових кредитів. 

2446  Справа про розгляд заяви 

претури волості Флондорень 

щодо анулювання рішення 

примарії комуни Чудей про 

відкриття їм додаткових 

кредитів. 

1934 р.   

2447  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

примарії комуни Гудешть 

проти акту перевірки 

фінансової діяльності 

примарії примпретором 

волості Ласкар. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2448  Справа про розгляд протесту 

колишнього голови 

тимчасової комісії примарії 

комуни Буда Клим Іллі проти 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

повернення ним коштів 

комуні. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2449  Справа про розгляд протесту 

претури волості Козминулуй 

на рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Котул-

Винеторь щодо введення 

підвищених податків. 

1934 р.   

2450  Справа про розгляд протесту 

землевласника комуни 

Солонець Григорян 

Костянтина на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо введення податку за 

випасання худоби. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2451  Справа про розгляд заяви 

претури волості Арборе щодо 

анулювання рішення 

1934 р.   
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тимчасової комісії примарії 

Теодорешть про обкладення 

мешканців податками за 

випасання худоби на 

комунальному пасовиську. 

2452  Справа про розгляд протесту 

пекарів в м. Михайлень Гаур 

Цуку та Вайнер Мойси на 

рішення тимчасової комісії 

префектури Дорохойського 

повіту щодо затвердження 

введення податків на хліб. 

1934 р.   

2453  Справа про розгляд протесту 

претури волості Прутулуй на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Магала 

щодо збирання коштів за 

поховання померлих. 

1934 р.   

2454  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Флондор Георге на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Магала щодо 

введення податку за 

користування комунальною 

дорогою. 

1934 р.   

2455  Справа про розгляд протесту 

комерсантів Шор Симона, 

Блох Лейба та Тененблат 

Хаскеля на рішення примарії 

комуни Козмень щодо 

обкладання їх податками за 

користування комунальними 

дорогами. 

1934 р.   

2456  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни 

Рипужинець Бауман Густава 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Звиняче 

щодо обкладання його 

податком за користування 

1934 р.   
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комунальною дорогою. 

2457  Справа про розгляд протесту 

фірми «Фраци Адлесберг» на 

рішення примарії м. Чернівці 

щодо обкладання їх податком 

за перевезення лісу 

комунальною дорогою. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2458  Справа про розгляд протесту 

власників млину в комуні 

Давидешть братів Цукер на 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо стягнення 

податку за проїзд 

комунальною дорогою до 

млину. 

1934 р.   

2459  Справа про розгляд протесту 

фельдфебеля Сабот Василя та 

мешканця комуни Опришень 

Орнштейн Абрама на 

рішення примарії м. Сирет 

щодо стягнення коштів за 

в’їзд в місто. 

1934 р.   

2460  Справа про розгляд протесту 

лікаря Холбан Іоана на 

рішення примарії комуни 

Котул-Баінський щодо 

обкладання його податком за 

комунальну охорону.  

1934 р. 

1935 р. 

  

2461  Справа про розгляд протесту 

фірми «Брати Адлерсберг» в 

м. Чернівці на рішення 

примарії міста щодо 

обкладання їх комунальними 

податками. 

1934 р.   

2462  Справа про розгляд протесту 

Зелінського Костянтина на 

рішення примарії м. Чернівці 

щодо обкладання його 

комунальними податками. 

1934 р.   

2463  Справа про розгляд протесту 

м’ясників в м. Радауць на 

1934 р.   
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рішення тимчасової комісії 

примарії м. Радауць щодо 

обкладання їх прибутковими 

податками. 

2464  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Марицей 

Бренер Абрама на рішення 

примарії щодо обкладання 

його прибутковим податком. 

1934 р.   

2465  Справа про розгляд протесту 

претури волості Прутулуй на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Шубранець 

щодо звільнення комерсантів 

від сплати прибуткових 

податків. 

1934 р.   

2466  Справа про розгляд протесту 

примпретора волості 

Черемушулуй Бачинського 

Костянтина на рішення 

тимчасової комісії комуни 

Станешть-де-Жос щодо 

звільнення мешканців від 

сплати комунальних податків 

та зборів при реєстрації фірм.  

1934 р.   

2467  Справа про розгляд протесту 

акціонерного товариства 

«Спіка» в м. Чернівці проти 

рішення примарії міста про 

повторне стягнення коштів з 

м’ясників за рахунок оплати 

податків. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2468  Справа про розгляд протесту 

власника корчми Мюнслер 

Менделя на рішення примарії 

комуни Партешть-де-Сус 

щодо відмови йому в 

зниженні прибуткових 

податків. 

1934 р.   

2469  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Порлиуць 

1934 р.   
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Козубаш Василя на рішення 

тимчасової комісії примарії 

комуни щодо відмови йому в 

зниженні прибуткового 

податку. 

2470  Справа про розгляд апеляції 

мешканця комуни Маришей 

Прункул Гаврила щодо 

зниження йому прибуткового 

податку. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2471  Справа про розгляд протесту 

префектури 

Сторожинецького повіту на 

рішення тимчасової комісії 

примарії м. Сторожинець 

щодо зниження комунальних 

податків Менчер Ервіну. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2472  Справа про розгляд протесту 

претури волості Прутулуй на 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Ленцешть 

щодо зниження орендної 

плати за оренду права на 

стягнення податків з 

добування та перевезення 

піску з річки Прут. 

1934 р.   

2473  Справа про розгляд протесту 

префектури 

Сторожинецького повіту на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Вижниця 

щодо зниження орендної 

плати за здачу в оренду права 

на стягнення ринкових 

зборів. 

1934 р.   

2474  Справа про розгляд протесту 

власника молочного магазину 

Ліндер Мозеса на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Лужень щодо 

встановлення максимальних 

1934 р.   
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цін на продукти харчування. 

2475  Справа про розгляд протесту 

власника пекарні в комуні 

Козмень Штейн Мейлеха на 

рішення примарії м. Козмень 

щодо встановлення 

максимальних цін на хліб. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2476  Справа про розгляд протесту 

фірми «Дермата» в м. Клуж 

на рішення примарії                  

м. Чернівці щодо надання 

дозволу на торгівлю 

промисловими товарами 

Чернівецьким філіалом 

фірми. 

1934 р. 

1939 р. 

  

2477  Справа про розгляд протесту 

орендаря корчми в комуні 

Леснезь Алекса Миколи на 

рішення комунальної ради 

щодо відмови йому в видачі 

дозволу на продаж спиртних 

напоїв. 

1934 р.   

2478  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Шарул-

Дорней Опинчеру Верка на 

рішення примарії комуни 

щодо зняття з нього права на 

утримання молочного 

магазину.  

1934 р.   

2479  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Леснезь 

Алекса Миколи на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо закриття його 

ресторану. 

1934 р.   

2480  Справа про розгляд протесту 

архітектора Флорчук 

Володимира на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

тимчасової заборони на 

працю.  

1934 р. 

1937 р. 
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2481  Справа про розгляд протесту 

м’ясника комуни Пашкань 

Дреєр Іоана на рішення 

примарії щодо відмови йому 

в видачі дозволу на працю. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2482  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Дорна 

Бобок Захарія на рішення 

тимчасової комісії примарії 

комуни щодо видачі дозволу 

на відкриття готелю Казан 

Павлу. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2483  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Фельдмана Баруха на 

рішення примарії щодо 

накладення на нього штрафу 

за експлуатацію трикотажної 

фабрики без дозволу. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2484  Справа про розгляд заяви 

претури волості 

Шипеніцулуй щодо 

анулювання рішення 

тимчасової комісії примарії 

комуни Пєдекауць про 

передачу земельної ділянки у 

власність кооперації 

«Вінторул Ностру». 

1934 р.   

2485  Справа про розгляд протесту 

претури волості Гуморулуй 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Негриляса 

щодо передачі земельної 

ділянки комуни під 

будівництво церкви та 

виплати відрядних 

службовцю примарії Ганека 

Гавриїлу. 

1934 р.   

2486  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Гура-Гуморулуй 

Газел Ерна на рішення 

1934 р. 

1935 р. 
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комунальної ради примарії 

щодо продажу земельних 

ділянок для будівництва 

будинків. 

2487  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Молдовіца 

Молчинського Валеріана на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо передачі 

земельної ділянки у власність 

Берлюк Настасії. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2488  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Доротея на 

рішення претури волості 

Хуморул щодо відміни 

рішення про передачу 

комунальної земельної 

ділянки у власність будинку 

для прихожан. 

1934 р.   

2489  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Сирет 

Кирстина Тодера на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо передачі земельної 

ділянки мешканцю комуни 

Сирет Подюк Іллі. 

1934 р.   

2490  Справа про розгляд заяви 

претури волості Флондорень 

щодо анулювання рішення 

тимчасової комісії примарії 

комуни Трестіоана про 

виділення земельної ділянки 

під кладовище. 

1934 р.   

2491  Справа про розгляд заяви 

претури Сиретської волості 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Вашківці про продаж 

комунальних земельних 

ділянок. 

1934 р.   

2492  Справа про розгляд протесту 1934 р.   
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лікаря Василаке Георгія в 

комуні Дорна-Кандренілор на 

рішення претури волості 

Дорна щодо відміни рішення 

примарії комуни Дорна-

Кандренілор про продаж 

йому земельної ділянки. 

2493  Справа про розгляд протесту 

комерсанта Кауфман Ісака на 

рішення комунальної ради 

примарії м. Сирет щодо 

продажу земельної ділянки 

Кауфман Мешуліму. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2494  Справа про розгляд протесту 

комунального касира комуни 

Ватра-Дорней Негреа 

Максима на рішення 

тимчасової комісії примарії 

м. Ватра-Дорней щодо здачі в 

оренду приміщення Шербан 

Олександру. 

1934 р.   

2495  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Карлібаба 

Шауман Хаіма на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо купівлі ними земельної 

ділянки. 

1934 р.   

2496  Справа про розгляд заяви 

претури волості Сирет щодо 

анулювання протоколу 

засідання тимчасової комісії 

примарії комуни Балкауць 

про продаж земельної 

ділянки. 

1934 р.   

2497  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Жучка-

Веке Салагуб Штефана проти 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо обміну 

комунальної дороги на 

земельну ділянку, що 

1934 р.   
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належить Старчук Симеону. 

2498  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

Черемушулуй на рішення 

тимчасової комісії примарії 

комуни Зеленеу щодо обміну 

земельної ділянки примарії 

на земельну ділянку Аврам 

Рнуфрія. 

1934 р.   

2499  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни 

Волчинець-Ноу на рішення 

комунальної ради щодо 

відмови в обміні 

комунальних земельних 

ділянок. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2500  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Жучка-

Веке на рішення тимчасової 

комісії примарії щодо обміну 

комунальної дороги на 

дорогу, яка належить 

цукровому заводу. 

1934 р.   

2501  Справа про розгляд апеляції 

мешканця комуни Лашківка 

Данелюк Андрія щодо 

відміни рішення тимчасової 

комісії при примарії комуни 

Лашківка про відмову йому 

надання в користування 

земельної ділянки. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2502  Справа про розгляд протесту 

землевласника в комуні 

Балачана Гаас Йойне на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо заборони 

використання комунальної 

дороги, що прилягає до його 

земельної ділянки.  

1934 р. 

1935 р. 

  

2503  Справа про розгляд протесту 

землевласника комуни 

1934 р.   
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Лашківка Данелюк Андрія на 

рішення тимчасової комісії 

при примарії щодо заборони 

ним перешкоджання в 

користуванні комунальною 

дорогою, що проходить через 

його земельну ділянку. 

2504  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Чумирна 

Шесшун Костянтина на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо передачі в 

оренду права користування 

земельною ділянкою Сестун 

Василині та Параскеві. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2505  Справа про розгляд запиту 

волості Штефан-Воде щодо 

здачі в оренду комунальних 

пасовиськ. 

1934 р.   

2506  Справа про розгляд протесту 

претури волості Молдова на 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Валя-

Боулуй щодо здачі в оренду 

Юрнюк Симону 

комунального пасовиська. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2507  Справа про розгляд протесту 

Черемушської волості на 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Драчинець 

щодо здачі в оренду 

комунального пасовиська. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2508  Справа про розгляд заяви 

претури волості Молдова 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Валя-Боулуй про 

здачу в оренду Юрнюк 

Олексі земельної ділянки. 

1934 р.   

2509  Справа про розгляд протесту 

претури волості Молдовей на 

1934 р.   
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рішення комунальної ради 

примарії комуни Садова 

щодо здачі в оренду 

земельної ділянки Кока 

Віктору. 

2510  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Гура-

Гуморулуй Белека Лазаря, 

Барбу Костянтина та Русу 

Дмитра на рішення 

комунальної ради щодо здачі 

в оренду земельної ділянки 

Долберг Ерні. 

1934 р.   

2511  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Гура-

Гуморулуй Іванович Михая 

та Душка Йосипа на рішення 

тимчасової комісії щодо здачі 

в оренду з аукціону 

комунальних земельних 

ділянок. 

1934 р.   

2512  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Гура-

Гуморулуй на рішення 

примарії щодо здачі в оренду 

з аукціону комунальних 

земельних ділянок.  

1934 р.   

2513  Справа про розгляд протесту 

претури волості Молдова на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Молдовіца 

щодо здачі в оренду без 

попереднього проведення 

аукціону земельної ділянки 

Гаука Михаю. 

1934 р.   

2514  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Бримляну Йосипа на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо здачі в оренду 

земельної ділянки під 

1934 р. 

1935 р. 
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ковзанку. 

2515  Справа про розгляд протесту 

інженера Гіцеску Георгія на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Пожорита 

щодо здачі в оренду 

Корлацан Штефану, Фуйор 

Іону та Бедруле Костянтину 

земельних ділянок для 

полювання. 

1934 р.   

2516  Справа про розгляд протесту 

претури Сиретської волості 

на рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Тереблеча-

Ноу щодо здачі в оренду 

комунальної ділянки для 

полювання. 

1934 р.   

2517  Справа про розгляд протесту 

претури Сиретської волості 

на рішення комунальної ради 

примарії щодо здачі в оренду 

права на полювання 

директору школи Стругарю 

Олексі на комунальній 

земельній ділянці. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2518  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Кимпулунг 

Гіцеску Георгія на рішення 

комунальної ради комуни 

Пожорита щодо здачі в 

оренду права на проведення 

полювання Форгач Іоану. 

1934 р.   

2519  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Валя-

Боулуй Юрнюк Іоана на 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо видачі дозволу 

Кремер Дмитру на перегін 

отари через комунальний ліс. 

1934 р.   

2520  Справа про розгляд заяви 

претури волості Ніструлуй 

1934 р.   
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щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Пирнул-Негру про 

придбання будинку для 

потреб примарії. 

2521  Справа про розгляд заяви 

претури волості Ілішешть 

щодо анулювання рішення 

тимчасової комісії примарії 

Корлаша про придбання 

будинку для потреб примарії. 

1934 р.   

2522  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ілішешть на 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Боянчень 

щодо придбання будинку для 

потреб примарії. 

1934 р.   

2523  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Пояна-

Стамней Твардовського Івана 

на рішення комунальної ради 

примарії щодо здачі з 

аукціону в оренду 

комунального готелю. 

1934 р.   

2524  Справа про розгляд протесту 

взуттєвої фабрики 

«Дермаша» в м. Клуж на 

рішення примарії м. Чернівці 

щодо здачі в оренду фірмі 

«Уніон» приміщення при 

скотобійні. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2525  Справа про розгляд заяви 

претури волості Молдова 

щодо анулювання рішення 

тимчасової комісії примарії 

комуни Валя-Боулуй щодо 

здачі в оренду Феркал 

Андрію комунального 

приміщення. 

1934 р.   

2526  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

1934 р.   
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Черемушулуй на рішення 

тимчасової комісії при 

примарії комуни Слобозія-

Банілей щодо здачі в оренду 

Стефюк Агафії земельної 

ділянки для будівництва 

будинку. 

2527  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Завада 

Миколи на рішення примарії 

щодо здачі з аукціону в 

оренду приміщення примарії. 

1934 р.   

2528  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

Черемушулуй на рішення 

тимчасової комісії при 

примарії комуни Станешть-

де-Жос щодо зниження 

квартирної плати Кайм-

Куглер Гершу. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2529  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Тарашень 

Крайзел Натана на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо розірвання з ним 

договору про оренду корчми.  

1934 р.   

2530  Справа про розгляд протесту 

товариства «Рариул» на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Молдовіца 

щодо оформлення права 

власності Шерф Літмана на 

майно, що належить громаді. 

1934 р.   

2531  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії м. Ватра-Дорней 

Федорчук Октавіана проти 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо опублікування 

проведення аукціону з 

продажу лісоматеріалів. 

1934 р.   
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2532  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Молдовіца 

на рішення комунальної ради 

примарії щодо вирубки 

комунальної лісової ділянки. 

1934 р.   

2533  Справа про розгляд протесту 

претури волості Молдова на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Валя-Баулуй 

щодо видачі дозволу 

примарю комуни на вивіз з 

комунального лісу 

будівельних матеріалів. 

1934 р.   

2534  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни 

Карлібаба-Ноуе на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо продажу з 

комунального лісу дров. 

1934 р.   

2535  Справа про розгляд заяви 

претури волості Малинь 

щодо анулювання рішення 

тимчасової комісії примарії 

комуни Радашень про 

зменшення заборгованості 

мешканців за користування 

комунальним пасовиськом. 

1934 р.   

2536  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Рогожешть 

Семенчука Василя на 

рішення претури Сиретської 

волості щодо відмови йому в 

зниженні плати за оренду 

земельної ділянки. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2537  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Рогожешть   

Німерського Дмитра на 

рішення претури Сиретської 

волості щодо відмови йому в 

зниженні плати за оренду 

земельної ділянки. 

1934 р. 

1936 р. 
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2538  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Рогожешть 

Кочічук Михая на рішення 

претури Сиретської волості 

щодо відмови йому в 

зниженні плати за оренду 

земельної ділянки. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2539  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Рогожешть 

Оленюк Теодора на рішення 

претури Сиретської волості 

щодо відмови йому в 

зниженні плати за оренду 

земельної ділянки. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2540  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Рогожешть 

Семенчук Івана на рішення 

претури Сиретської волості 

щодо відмови йому в 

зниженні плати за оренду 

земельної ділянки. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2541  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ілішешть на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Балачена 

щодо зниження орендної 

плати при здачі в оренду 

права на полювання.  

1934 р.   

2542  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Радауць Костя 

Михайла на рішення 

тимчасової комісії м. Радауць 

щодо зниження орендної 

плати орендарям 

комунальних приміщень. 

1934 р.   

2543  Справа про розгляд протесту 

претури волості Босанча на 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо зниження 

орендної плати за оренду 

корчми Мартинко Мальвіні. 

1934 р.   
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2544  Справа про розгляд протесту 

претури волості Козьминулуй 

на рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Тарашень 

щодо зниження орендної 

плати за оренду корчми 

Лаксер Абрагаму та Файєр 

Ельзі. 

1934 р.   

2545  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Леснезь 

Алекси Миколи на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо зниження орендної 

плати за оренду корчми 

Михай К., Мозес Арону, 

Ромашкану та Гершковичу. 

1934 р.   

2546  Справа про розгляд заяви 

претури волості Молдова 

щодо анулювання рішення 

тимчасової комісії примарії 

комуни Валя-Баулуй про 

зниження орендної плати за 

оренду корчми Верега 

Спиридону. 

1934 р.   

2547  Справа про розгляд протесту 

шкільного комітету комуни 

Дорна на рішення тимчасової 

комісії примарії щодо 

зниження орендної плати за 

оренду корчми Бобок Захарію 

та Бігін Якобу. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2548  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

Шипеніцулуй на рішення 

тимчасової комісії примарії 

комуни Лужень щодо 

зниження орендної плати за 

оренду корчми. 

1934 р.   

2549  Справа про розгляд протесту 

дирекції початкової школи в 

комуні Ортоая-Дорна на 

1934 р.   
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рішення тимчасової комісії 

примарії щодо зниження 

орендної плати за оренду 

корчми Бобок Захарію та 

Бігін Якобу. 

2550  Справа про розгляд заяви 

претури волості 

Шипеніцулуй щодо 

анулювання рішення примарії 

комуни Неполокауць про 

придбання земельної ділянки 

у Кімельман Дори та 

зниження орендної плати за 

оренду корчми Горовіц 

Йосипу та Собел Нухіму. 

1934 р.   

2551  Справа про розгляд протесту 

претури волості Герца на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Сугариу 

щодо зниження орендної 

плати за оренду корчми. 

1934 р.   

2552  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Фундул-

Молдовей Франку Гаврила 

проти результатів аукціону на 

здачу в оренду лісових 

ділянок під пасовисько. 

1934 р.   

2553  Справа про розгляд протесту 

землевласників в комуні 

Фундул-Молдовей Герля 

Симеона та Маковей Тоадера 

на результати проведеного 

аукціону на здачу в оренду 

комунального готелю. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2554  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Якубовського Володимира на 

рішення тимчасової комісії 

при примарії на результати 

проведеного аукціону на 

здачу підрядів для 

1934 р.   



                                                                          395 

будівництва вулиці. 

2555  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Ватра-

Молдовіцей Гаука Гаврила та 

Попескул К. на результати 

проведеного аукціону з 

продажу лісових матеріалів з 

лісового фонду. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2556  Справа про розгляд протесту 

комунального радника 

комуни Молдовіца Білцан 

Костянтина на рішення 

примарії проти результатів 

аукціону з продажу лісових 

матеріалів комуни. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2557  Справа про розгляд протесту 

примарії м. Борша на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Кирлібаба щодо 

приєднання хуторів Цібау та 

Сесул до комуни Кирлібаба-

Ноуе. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2558  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Бродіна на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо приєднання до 

комуни селищ Флосень та 

Трасин. 

1934 р.   

2559  Справа про розгляд протесту 

місіонера адвентистської 

релігійної секти Миринка 

Атанасія проти арешту його 

поліцією м. Сторожинець та 

виселення в комуну Жучка-

Веке. 

1934 р.   

2560  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Вижниця щодо 

утримання трудового суду та 

палати праці. 

1934 р.   

2561  Справа про розгляд протесту 

вкладників коштів в ощадну 

1934 р.   
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касу м. Радауць на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо управління примарією 

міською електростанцією. 

2562  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

Черемушулуй на рішення 

тимчасової комісії комуни 

Калінешть щодо 

встановлення розміру штрафу 

за невиконання примусових 

робіт. 

1934 р.   

2563  Справа про розгляд протесту 

охоронного товариства «Паза 

партікулара» в м. Чернівці на 

рішення тимчасової комісії 

при примарії щодо охорони 

каси охоронцями примарії. 

1934 р.   

2564  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Гура-Гуморулуй 

Пінтеса Сільвестра на 

рішення комунальної ради 

примарії міста щодо відмови 

йому в поверненні судових 

витрат по конфлікту з 

Гільгарт Йозефом. 

1934 р.   

2565  Справа про розгляд протесту 

шкільного комітету 

ремісничої школи в                 

м. Вижниця проти 

невиконання примарією 

наказу Міністерства 

внутрішніх справ щодо 

передачі школі бараку. 

1934 р.   

2566  Справа про розгляд протесту 

претури волості Малинь на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Саска щодо 

проведення будівельних робіт 

не передбачених будівельною 

програмою. 

1934 р. 

1935 р. 
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2567  Справа про розгляд протесту 

претури волості Арборе на 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Солонецул-

Ноу щодо будівництва нового 

мосту в комуні. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2568  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

Черемушулуй на рішення 

тимчасової комісії примарії 

комуни Станешть-де-Сус 

щодо проведення ремонту 

мостів коштами комуни без 

попередньої здачі підрядів з 

аукціону. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2569  Справа про розгляд протесту 

підрядчика комунальних 

доріг Пруч Адольфа на 

рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо заборони йому 

проведення ремонту мосту на 

річці Брусниця. 

1934 р.   

2570  Справа про розгляд заяви 

претури волості Черемуш на 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Зеленеу 

щодо проведення ремонту 

комунальних доріг. 

1934 р.   

2571  Справа про розгляд заяви 

претури волості Черемуш 

щодо анулювання рішень 

тимчасової комісії примарії 

комуни Барбешть про ремонт 

комунальних доріг та 

відкриття додаткових 

кредитів. 

1934 р.   

2572  Справа про розгляд протесту 

претури волості Сирет на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Киндешть 

1934 р. 

1935 р. 
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щодо вивезення гравію на 

комунальні дороги. 

2573  Справа про розгляд протесту 

комунального радника 

примарії м. Сирет Попович 

Северина на рішення 

комунальної ради щодо 

розширення електричної 

мережі в місті. 

1934 р.   

2574  Справа про розгляд протесту 

колишнього примаря 

Гиршгорн Леона та членів 

комунальної ради примарії         

м. Вижниця на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо ремонту акумуляторної 

батареї в міській 

електростанції. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2575  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Козмень 

Кенісберг Ісака на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо прориття водостічних 

каналів. 

1934 р.   

2576  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Ватра-

Дорней Теодорюк Октавіана 

на рішення примарії комуни 

щодо здачі з аукціону підряду 

на будівництво водопроводу. 

1934 р.   

2577  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Ельгісер Герсона на рішення 

тимчасової комісії примарії 

міста щодо стягнення з нього 

коштів за проведення 

ремонту водопровідної 

системи. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2578  Справа про розгляд протесту 

претури волості Молдова на 

рішення тимчасової комісії 

1934 р.   
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примарії комуни Ватра-

Дорней щодо проведення 

ремонту приміщення 

примарії без продажу з 

аукціону підряду. 

2579  Справа про розгляд заяви 

претури волості Молдова 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Молдовіца про 

проведення робіт по 

будівництву приміщення 

примарії. 

1934 р. 

1939 р. 

  

2580  Справа про розгляд протесту 

торговців Басер Леона, 

Антонов Василя та Шафер 

Маркуса на рішення 

тимчасової комісії м. Радауць 

щодо будівництва для них 

кіосків в центрі міста та 

внесення коштів на 

будівництво. 

1934 р.   

2581  Справа про розгляд протесту 

орендаря кіоску в комуні 

Гура-Гуморулуй Вольф Малі 

на рішення комунальної ради 

щодо переміщення її кіоску. 

1934 р.   

2582  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Чернівці на 

рішення примарії щодо 

переміщення паркану з 

метою благоустрою вулиці. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2583  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Вижниця Дойчі 

Рейзела на рішення примарії 

м. Вижниця щодо видачі 

дозволу на будівництво 

будинку товариству «Талмуд 

Гора». 

1934 р. 

1935 р. 

  

2584  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці 

1934 р. 

1936 р. 
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Ландман Ісака та Етти на 

рішення примарії щодо 

видачі дозволу Мага Іону на 

будівництво. 

2585  Справа про розгляд протесту 

домовласників Гекль Віктора, 

Рідл Домніки та Берти на 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Гура-

Гуморулуй щодо видачі 

дозволу Шехтер Соломону на 

розширення свого 

приміщення для 

кіноустановки. 

1934 р.   

2586  Справа про розгляд протесту 

мешканця передмістя                 

м. Чернівці Калічанка Вейсер 

Ісіса на рішення примарії           

м. Чернівці щодо видачі 

дозволу на будівництво 

будинку Крчіжевському 

Рудольфу. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2587  Справа про розгляд протесту 

адвоката Грюнберг Мозеса на 

рішення тимчасової комісії 

примарії м. Чернівці щодо 

будівництва ним тротуару 

біля його будинку. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2588  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Бласчук Ігнаца на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо мощення ним тротуару 

по вулиці, що прилягає до 

його будинку. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2589  Справа про розгляд протесту 

домовласника м. Чернівці 

Степінського Вінценца на 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо мощення ним 

тротуару по вулиці, що 

1934 р. 

1936 р. 

  



                                                                          401 

прилягає до його будинку. 

2590  Справа про розгляд протесту 

домовласника м. Чернівці 

Богау Іоана на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо мощення ним тротуару 

по вулиці, що прилягає до 

його будинку. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2591  Справа про розгляд протесту 

домовласника м. Чернівці 

Шібер Саула на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо мощення ним тротуару 

по вулиці, що прилягає до 

його будинку. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2592  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці 

Габріел Йосипа та Антонії на 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо мощення ними 

тротуару по вулиці, що 

прилягає до їхнього будинку. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2593  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Кобилянського Корнелія на 

рішення примарії міста щодо 

відмови в видачі йому 

дозволу на будівництво 

будинку. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2594  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Баузер 

Леопольда на рішення 

примарії міста щодо відмови 

в видачі йому дозволу на 

будівництво будинку. 

1934 р.   

2595  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Шнірх 

Едмунда на рішення примарії 

міста щодо заборони 

проведення ремонту в його 

будинку. 

1934 р. 

1935 р. 
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2596  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Сучава 

Голдштейн Генріха на 

рішення тимчасової комісії 

примарії м. Сучава щодо 

заборони проведення 

ремонту даху його будинку. 

1934 р.   

2597  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Козмень 

Вейнтрауб Анни на рішення 

примарії щодо відмови в 

проведенні ремонту 

каналізації в її будинку. 

1934 р.   

2598  Справа про розгляд протесту 

домовласника Шібер Ізраєл-

Абраама на рішення примарії 

м. Радауць щодо 

переміщення ним забудови, 

що знаходиться біля його 

будинку. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2599  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Радауць Гласер 

Віктора на рішення 

тимчасової комісії при 

примарії щодо відмови йому 

в переміщенні паркану. 

1934 р.   

2600  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Стадлер Моріца на рішення 

тимчасової комісії                  

м. Чернівці щодо знесення 

його будинку. 

1934 р. 

1939 р. 

  

2601  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Рейхман Ісідора на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо знесення дерев’яного 

сараю. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2602  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Тау 

Юди на рішення комунальної 

1934 р. 

1935 р. 
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ради примарії міста щодо 

знесення його сараю. 

2603  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Чернівці 

Росолкес Єлизавети на 

рішення примарії м. Чернівці 

щодо знесення її сараю. 

1934 р.   

2604  Справа про розгляд протесту 

власника лісового складу 

Гюртлер Л. на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

знесення ним паркану в 

зв’язку з порушенням правил 

будівництва. 

1934 р.   

2605  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Гура-

Гуморулуй Джеминар 

Гаврила на рішення 

комунальної ради щодо 

знесення будівлі побудованої 

без дозволу. 

1934 р.   

2606  Справа про розгляд протесту 

директора школи Огродник 

Тимотея в комуні Бане на 

рішення примарії м. Вижниця 

щодо знесення його будівлі 

побудованої без дозволу. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2607  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Чернівці Гуман 

Енни на рішення примарії 

щодо знесення її паркану в 

зв’язку з проведенням 

ремонту без дозволу  

примарії. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2608  Справа про розгляд протесту 

домовласника Ландман Ісака 

на рішення примарії               

м. Чернівці щодо накладення 

штрафу за порушення 

будівельних правил. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2609  Справа про розгляд протесту 1934 р.   
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єврейської громади в                   

м. Ватра-Дорней на рішення 

примарії щодо накладення 

штрафу за будівництво 

паркану без дозволу. 

2610  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці Курц 

Етелі та Корн Клари на 

рішення примарії щодо 

відмови в видачі дозволу на 

використання їхньої будівлі. 

1934 р.   

2611  Справа про розгляд протесту 

товариства «Комунітатя 

ізраєліте» в м. Вижниця на 

рішення комунальної ради 

міста щодо накладення на 

них штрафу за 

антисанітарний стан ділянки, 

що прилягає до будівлі 

їхнього товариства. 

1934 р.   

2612  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Злочовер Лейба він же 

Галлер на рішення примарії 

щодо накладення на нього 

штрафу за порушення правил 

санітарного стану. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2613  Справа про розгляд протесту 

коменданта гарнізону                      

м. Чернівці на рішення 

примарії міста щодо 

накладення на їхнє майно 

секвестру за невиплату 

заборгованості по оренді 

приміщень під казарму. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2614  Справа про розгляд протесту 

мешканки передмістя                

м. Чернівці Клокучка Вольф 

Гінде на рішення примарії 

комуни Чинкеу щодо 

накладення секвестру на 

1934 р.   
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боргове зобов’язання 

цукрового заводу «Лужень» 

до погашення боргу по 

комунальним податкам.  

2615  Справа про розгляд протесту 

претури волості Босанча на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Поень щодо 

прийняття на службу 

городового. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2616  Справа про розгляд заяви 

мешканця комуни Фалтичень 

Іонеску Ісака щодо відміни 

рішення про призначення 

Іонеску Адріана службовцем 

префектури Байського повіту. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2617  Справа про розгляд протесту 

студента Чернівецького 

університету Ботсзат 

Валеріана на рішення 

префектури Радауцького 

повіту щодо призначення на 

службу в примарію                        

м. Радауць Мурін Дмитра та 

Симота Костянтина. 

1934 р.   

2618  Справа про розгляд протесту 

префектури Байського повіту 

на рішення комунальної ради 

примарії м. Пашкань щодо 

призначення Гершковича 

Бернарда адвокатом примарії. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2619  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

примарії комуни Пашкань 

Сакеларіде Василя та Ген 

Карла на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо призначення на посаду 

адвоката примарії 

Гершковича Б. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2620  Справа про розгляд протесту 1934 р.   
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претури волості Гуморулуй 

на рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Доротея 

щодо призначення на посаду 

секретаря-касира Гуцеску 

Дмитра. 

2621  Справа про розгляд протесту 

претури волості Гуморулуй 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Капу-

Кодрулуй щодо призначення 

на посаду секретаря-касира 

примарії Ністор Дмитра. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2622  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Драчинець 

Аврам Костянтина на 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо призначення 

на посаду секретаря-касира 

примарії Едельгайт Йосипа. 

1934 р.   

2623  Справа про розгляд протесту 

секретаря-касира примарії 

комуни Палтіноаса Козьма 

Костянтина на рішення 

комунальної ради щодо 

призначення Уман Іоана 

секретарем-касиром примарії. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2624  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Білка Пуга 

Іллі на рішення комунальної 

ради примарії комуни щодо 

призначення секретарем-

касиром примарії Паская 

Георгія. 

1934 р.   

2625  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Жучка-

Веке Кавуля Самуїла на 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо призначення 

Українець Василя секретарем 

примарії. 

1934 р.   
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2626  Справа про розгляд протесту 

претури волості Гуморулуй 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Доротея 

щодо призначення 

секретарем примарії Лотіш 

Романа. 

1934 р.   

2627  Справа про розгляд протесту 

претури волості Козьминулуй 

на рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Плаюл-

Козьминулуй щодо 

призначення Фіалковського 

Лазара інспектором з 

перевірки м’ясних продуктів. 

1934 р.   

2628  Справа про розгляд протесту 

Михайлюк Іоана на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо призначення Харлас 

Миколи збирачем податків, 

збільшення йому заробітної 

плати та встановлення 

відрядних для членів 

тимчасової комісії. 

1934 р.   

2629  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Лакатуш Євсебія на рішення 

примарії щодо призначення 

Грозу Іоана ветеринарно-

санітарним агентом. 

1934 р.   

2630  Справа про розгляд протесту 

лікаря Шенбаум Зігмунда на 

рішення примарії міста щодо 

призначення лікаря Збієра на 

службу в міській лабораторії. 

1934 р.   

2631  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Вижниця 

Феслер Мусена на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо призначення Шмідт 

Іполіта службовцем 

1934 р.   
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електростанції. 

2632  Справа про розгляд заяви 

претури волості Прутулуй 

щодо анулювання рішення 

тимчасової комісії примарії 

комуни Жучка-Ноуе про 

призначення Краснечук 

Василя на посаду охоронця. 

1934 р.   

2633  Справа про розгляд протесту 

примпретора примарії                 

м. Чернівці Помогач Іллі на 

рішення тимчасової комісії 

примарії  щодо його 

звільнення. 

1934 р.   

2634  Справа про розгляд протесту 

службовця префектури 

Чернівецького повіту на 

рішення тимчасової комісії 

щодо звільнення його та 

виплати заборгованості по 

зарплаті. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2635  Справа про розгляд протесту 

службовця в м. Фалтичень 

Синзяну Михайла на рішення 

префектури Байського повіту 

щодо затвердження бюджету 

на 1934-1935 фінансовий рік, 

в якому передбачено 

скорочення його посади. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2636  Справа про розгляд протесту 

нотаря комуни Яблониця 

Петку Дмитра на рішення 

префектури Радауцького 

повіту щодо його звільнення. 

1934 р.   

2637  Справа про розгляд протесту 

нотаря комуни Багна 

Постецького Василя на 

рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо його звільнення. 

1934 р.   

2638  Справа про розгляд протесту 1934 р.   
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нотаря комуни Давидень 

Рибинського Аурела на 

рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо його звільнення. 

2639  Справа про розгляд протесту 

генерального секретаря 

примарії м. Дорохой 

Григореску Олександра на 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо його 

звільнення.  

1934 р. 

1940 р. 

  

2640  Справа про розгляд протесту 

секретаря примарії комуни 

Окна Осадець Миколи на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

його звільнення. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2641  Справа про розгляд протесту 

комунального касира 

примарії комуни Жучка-Веке 

Клем Степана на рішення 

тимчасової комісії щодо його 

звільнення. 

1934 р.   

2642  Справа про розгляд протесту 

секретаря примарії комуни 

Ілішешть Кожокару 

Костянтина на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо його звільнення. 

1934 р.   

2643  Справа про розгляд протесту 

секретаря комуни Давидешть 

Таненцапф Симона на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо його 

звільнення. 

1934 р.   

2644  Справа про розгляд протесту 

поліцейського в комуні 

Фундул-Молдовей Чумиу 

Петра на рішення 

комунальної ради примарії 

1934 р. 

1936 р. 
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щодо його звільнення. 

2645  Справа про розгляд протесту 

пожежника в м. Радауць 

Крікел Людвіга на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо його звільнення.  

1934 р. 

1936 р. 

  

2646  Справа про розгляд протесту 

лісника комунального 

лісництва примарії комуни 

Кирлибаба Кинта Якоба на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо його 

звільнення. 

1934 р.   

2647  Справа про розгляд протесту 

службовця префектури 

Байського повіту на рішення 

префектури щодо його 

звільнення. 

1929 р. 

1935 р. 

  

2648  Справа про розгляд протесту 

колишнього службовця 

примарії м. Фалтичень на 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо його 

звільнення. 

1934 р.   

2649  Справа про розгляд протесту 

секретаря примарії комуни 

Давидешть Таненцапф 

Симона на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо його звільнення. 

1934 р.   

2650  Справа про розгляд протесту 

помічника секретаря примарії 

комуни Босанч Полонію 

Миколи на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо його звільнення. 

1934 р.   

2651  Справа про розгляд протесту 

товариства державних 

службовців Буковини на 

рішення примарії м. Чернівці 

щодо підвищення на посадах 

1934 р. 

1935 р. 

  



                                                                          411 

службовців примарії. 

2652  Справа про розгляд протесту 

дорожнього майстра 

префектури Дорохойського 

повіту Готинчан Дмитра 

проти підвищення в рангу 

дорожнього майстра Попеску 

Василя та призначення 

Попеску Георга 

конструктором-телефоністом. 

1934 р.   

2653  Справа про розгляд протесту 

телефоніста префектури 

Дорохойського повіту 

Мокану Георгія проти 

рішення префектури щодо 

підвищення в рангу 

телефоніста Падурарю 

Георгія. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2654  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Кимпулунг 

Флоча Олександра на 

рішення префектури 

Кимпулунгського повіту 

щодо підвищення в рангу 

Самуіле Аркадія. 

1934 р.   

2655  Справа про розгляд заяви 

претури волості Гуморулуй 

щодо притягнення до судової 

відповідальності голови 

тимчасової комісії примарії 

комуни Пояна-Микулу 

Гартингер Роберта та 

секретаря-касира Белей 

Філімона за порушення 

фінансових правил. 

1934 р. 

1937 р. 

  

2656  Справа про розгляд заяви 

претури волості Гуморулуй 

щодо притягнення до судової 

відповідальності колишнього 

примаря комуни Негриляса 

Скеуляк Георгія та голови 

1934 р.   
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тимчасової комісії Скеуляк 

Георгія та касира Скеуляк 

Володимира за неправильне 

використання бюджетних 

коштів. 

2657  Справа про розгляд протесту 

колишнього касира примарії 

комуни Валень Замфір 

Миколи на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо внесення ним в касу 

коштів яких не вистачає. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2658  Справа про розгляд протесту 

колишнього касира примарії 

комуни Малинь на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо внесення ним в касу 

коштів яких не вистачає. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2659  Справа про розгляд запиту 

нотаря комуни Бурдужень 

щодо виплати зарплати 

помічнику примаря комуни. 

1934 р.   

2660  Справа про розгляд протесту 

службовців санітарного 

відділу Доготаріу Михайла та 

Кузик Марії на рішення 

тимчасової комісії Байського 

повіту щодо затвердження 

бюджету на 1934-1935 

фінансовий рік, в якому не 

передбачено виплати їм 

зарплати. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2661  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Босанча 

Польник Миколи на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо виплати зарплати 

помічнику секретаря примарії 

Карн Костану. 

1934 р.   

2662  Справа про розгляд протесту 

префектури 

1934 р.   
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Сторожинецького повіту на 

рішення тимчасової комісії 

примарії м. Вашкауць щодо 

виплати нештатному касиру 

Балатеску Василю зарплати 

за 1933-1934 рр. 

2663  Справа про розгляд протесту 

префектури 

Сторожинецького повіту на 

рішення тимчасової комісії 

примарії м. Сторожинець 

щодо виплати зарплати за 

виконання службових 

обов’язків у неробочий час 

службовцю примарії Цінгер 

Арнольда. 

1934 р.   

2664  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Вижниця 

Леснер Бернарда на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо виплати начальнику 

електростанції Віростек 

Адольфу зарплати за 

виконання службових 

обов’язків у неробочий час. 

1934 р.   

2665  Справа про розгляд протесту 

префектури 

Сторожинецького повіту на 

рішення тимчасової комісії 

примарії м. Вижниця щодо 

виплати службовцю 

електростанції Віростек 

Вольфу грошової компенсації 

позапланові роботи. 

1934 р.   

2666  Справа про розгляд протесту 

нотаря комуни Жучка-Ноуе 

Клем Штефана на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту щодо затвердження 

бюджету на 1934-1935 

фінансовий рік, в якому не 

1934 р. 

1935 р. 
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передбачено виплати йому 

заборгованості по зарплаті. 

2667  Справа про розгляд протесту 

нотаря комуни Берегомет 

Серна Євгена на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту щодо відмови в 

виплаті йому заборгованості 

по зарплаті. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2668  Справа про розгляд протесту 

секретаря примарії комуни 

Окна Осадець Миколи на 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Вадул-

Ніструлуй щодо відмови в 

виплаті йому заборгованості 

по зарплаті. 

1934 р.   

2669  Справа про розгляд протесту 

колишнього збирача податків 

Маковського Еміля на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Кучурул-

Мік щодо відмови в виплаті 

йому заборгованості по 

зарплаті. 

1934 р.   

2670  Справа про розгляд протесту 

секретаря-касира комуни 

Кирлібаба-Ноуе Якобан 

Теодора на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо затвердження бюджету 

на 1934-1935 фінансовий рік, 

в якому передбачено 

зниження йому зарплати. 

1934 р.   

2671  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії м. Ватра-

Дорней Козан Вероніки на 

рішення префектури 

Кимпулунгського повіту 

щодо затвердження бюджету  

на 1934-1935 фінансовий рік, 

1934 р.   
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в якому передбачено 

зниження їй зарплати. 

2672  Справа про розгляд протесту 

секретаря-касира примарії 

комуни Неполокауць Тресер 

Хаіма на рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

зменшення йому зарплати. 

1934 р.   

2673  Справа про розгляд протесту 

службовців примарії комуни 

Козмень Тотоеску 

Костянтина, Куделюк 

Миколи та Ростоцької Домни 

на рішення тимчасової комісії 

примарії щодо зниження їм 

зарплати.  

1934 р.   

2674  Справа про розгляд протесту 

лісничого Юрнюк Симена на 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Валя-

Боулуй щодо зниження йому 

зарплати. 

1934 р.   

2675  Справа про розгляд протесту 

адміністратора дитячої 

лікарні м. Чернівці на 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо зниження 

йому зарплати. 

1934 р.   

2676  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії м. Ватра-

Дорней Козаку Вероніки на 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо стягнення 

коштів з її зарплати за 

невихід на службу. 

1934 р. 

1936 р. 

  

2677  Справа про розгляд запиту 

претури волості Штефан-

Воде щодо можливості 

виплати відрядних примарям 

та членам комунальних рад. 

1934 р.   

2678  Справа про розгляд протесту 1934 р.   
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голови та членів тимчасової 

комісії примарії м. Гура-

Гуморулуй Пайку Якоба, 

Вінзінгер Тітуса та Гекі 

Віктора на рішення 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо відмови в 

затвердженні ними рішення 

про встановлення відрядних 

членам комунальних рад. 

2679  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії комуни Давидешть 

Цукер Маркуса на рішення 

примарії щодо виплати 

відрядних голові тимчасової 

комісії Пілат Штефану. 

1934 р.   

2680  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Кошна 

Тодашка Петра та Козаку 

Іоана на рішення комунальної 

ради примарії щодо виплати 

відрядних примарю комуни 

Тодашку Симеону. 

1934 р.   

2681  Справа про розгляд протесту 

директора школи в комуні 

Пєдікауць Матковського 

Георгія на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо відмови йому в виплаті 

відрядних. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2682  Справа про розгляд протесту 

претури волості Козьминулуй 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Остриця 

щодо невиплати відрядних 

службовцям примарії. 

1934 р.   

2683  Справа про розгляд протесту 

примпретора волості Ласкар 

проти рішення комунальної 

ради примарії комуни 

1934 р.   
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Міоркань щодо повернення 

колишнім головою 

тимчасової комісії Пинзарю 

Н. неправильно отриманих 

відрядних коштів та 

зарплати. 

2684  Справа про розгляд протесту 

членів тимчасової комісії при 

примарії комуни Ошехліб 

проти рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1934-1935 фінансовий рік, в 

якому передбачено статтю на 

виплату відрядних витрат 

нотаріусу. 

1934 р.   

2685  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Сучава щодо 

можливості видачі сім’ї 

колишнього техніка 

водонапірної станції Карпюк 

Дмитра допомоги на 

похорон. 

1934 р.   

2686  Справа про розгляд протесту 

начальника відділу 

управління залізницею Гірш 

Ісідора на рішення 

тимчасової комісії примарії 

м. Садгора щодо відмови 

службовцю Гірш Ізраел-

Абрагаму в видачі грошової 

допомоги на похорон його 

матері. 

1934 р.   

                      1935 рік        

2687  Циркуляр Міністерства 

фінансів про порядок 

стягнення прибуткових 

податків з зарплати та пенсії 

державних службовців. 

1935 р.   

2688  Повідомлення голови 

товариства «Сочіетатя пентру 

1935 р.   
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культура ші література 

ромине ин Буковина» про 

майбутні загальні збори 

членів товариства. 

2689  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ про 

переведення службовця 

адміністративного суду 

Тимку Георгія на службу в 

державну адвокатуру та 

підвищення на посаді 

службовця Сайферт 

Альфонса. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2690  Заява службовців суду про 

надання їм відпусток та 

листування з Міністерством 

внутрішніх справ по цьому 

питанню. 

1935 р.   

2691  Графік відпусток службовців 

адміністративного суду на 

1935 р. 

1935 р.   

2692  Запрошення префекта 

Чернівецького повіту про 

участь службовців 

адміністративного суду в 

ювілейних святах. 

1935 р.   

2693  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Вашкауць 

Василович Костянтина та 

Подюк Дмитра щодо 

анулювання рішення про 

створення комунальної ради 

примарії. 

1935 р.   

2694  Справа про розгляд протесту 

префектури Дорохойського 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Гудешть щодо 

розпуску комунальної ради. 

1935 р.   

2695  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

1935 р.   
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примарії комуни Селетин 

Шешур Аксентія, Мафтеіону 

Тоадера та Рейхман Самуела 

на рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

розпуску тимчасової комісії. 

2696  Справа про розгляд заяви 

префектури Байського повіту 

щодо розпуску комунальної 

ради в зв’язку з вибуттям 

більшості членів ради. 

1935 р.   

2697  Справа про розгляд заяви 

префектури Дорохойського 

повіту щодо розпуску 

комунальної ради примарії 

комуни Гудешть. 

1935 р.   

2698  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо розпуску 

комунальної ради в комуні 

Арборе. 

1935 р.   

2699  Справа про розгляд протесту 

виборців комуни Звиняче 

проти результатів виборів в 

комунальну раду в зв’язку з 

неправильним проведення 

виборів. 

1935 р.   

2700  Справа про розгляд протесту 

виборців комуни Кучурул-

Мік щодо відміни результатів 

виборів в комунальну раду 

примарії в зв’язку з 

неправильним проведенням 

виборів.     

1935 р.   

2701  Справа про розгляд протесту 

виборців комуни Іцкань-Гара 

на результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1935 р.   

2702  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Гарбауць 

на результати виборів в 

1935 р.   
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комунальну раду примарії. 

2703  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни 

Беркішешть на результати 

виборів в комунальну раду 

примарії. 

1935 р.   

2704  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни 

Шубранець Радес Діонісія та 

Паулюк Іона на результати 

виборів в комунальну раду 

примарії. 

1935 р.   

2705  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Сучава Гроніх 

Михая та Странчинського 

Антона на результати виборів 

в комунальну раду примарії. 

1935 р.   

2706  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Жучка-

Веке Українець Олекси та 

Клем Самуїла на результати 

виборів в комунальну раду 

примарії. 

1935 р.   

2707  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Савень 

Танаітеску Панаіта на 

результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1935 р.   

2708  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Луізі-

Гуморулуй Туркулець Георге 

та Табарча Артемія на 

результати виборів в 

комунальну раду та примаря 

Дранка Сільвестру. 

1935 р.   

2709  Справа про розгляд протесту 

депутата румунського 

парламенту Кирлан Георге на 

результати виборів в повітову 

раду префектури Сучавського 

повіту. 

1935 р.   
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2710  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії м. Сучава Іенчану 

Василя на результати виборів 

в комунальну раду примарії. 

1935 р.   

2711  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії м. Сучава Німіджан 

Пінтя на результати виборів в 

комунальну раду примарії. 

1935 р.   

2712  Справа про розгляд протесту 

членів примарії комуни «Св. 

Іллі» Кожокару, Реуц Іоана-

Симеона проти анулювання 

результатів виборів в 

комунальну раду примарії. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2713  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії комуни Галанешть 

Буждей Мафтея проти складу 

новообраної комунальної 

ради. 

1935 р.   

2714  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії комуни Галанешть 

Унгуряну Іларіона проти 

складу новообраної 

комунальної ради. 

1935 р.   

2715  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Баяшешть 

Малиновського Костянтина 

проти складу новообраної 

комунальної ради. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2716  Справа про розгляд протесту 

виборців комуни Звиняче 

Лесюк Дмитра та Штефана 

проти складу новообраної 

комунальної ради. 

1935 р.   

2717  Справа про розгляд протесту 

комунального радника 

примарії комуни Ошехліб 

1935 р.   
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Івасюк Титуса проти складу 

новообраної комунальної 

ради. 

2718  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії комуни Балкауць 

Усатюк Ілія проти складу 

новообраної комунальної 

ради. 

1935 р.   

2719  Справа про розгляд протесту 

кандидата в члени 

комунальної ради примарії м. 

Сирет Гарфункеля Моріца 

проти виключення його з 

числа кандидатів. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2720  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

комуни Савень Петреску К., 

та Панаітеску П. проти 

рішення комунальної ради 

примарії щодо їхнього 

звільнення. 

1935 р.   

2721  Справа про розгляд заяви 

претури волості Гуморул 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Капу-Кодрулуй про 

звільнення комунального 

радника Тірон Іоана та 

заміщення його Пашкуцою 

Олександром. 

1935 р.   

2722  Справа про розгляд заяви 

Міністерства юстиції щодо 

звільнення з посади примаря 

комуни Плешешть Габор 

Кіріка в зв’язку з 

притягненням його до 

кримінальної 

відповідальності за витрату 

державних коштів. 

1935 р.   

2723  Справа про розгляд протесту 1935 р.   
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претури Сиретської волості 

на рішення комунальної ради 

комуни Плешешть щодо 

залишення на посаді члена 

ради Габор Кіріка, який має 

судимість. 

2724  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Гудешть 

Рашу Кіріка на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо усунення його з 

займаної посади. 

1935 р.   

2725  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Леснезь 

Попович Георгія на рішення 

претури волості Сирет щодо 

усунення його з займаної 

посади. 

1935 р.   

2726  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

примарії комуни Вадул-

Ніструлуй Поклітар 

Емануїла, Ілюк Георгія та 

Терон Емануїла проти 

призначення Кунецького 

Аксентія примарем комуни. 

1935 р.   

2727  Справа про розгляд протесту 

претури волості Дорна на 

рішення комунальної ради 

комуни Кошна щодо 

виконання рішень примарії 

без попереднього 

обговорення їх претурою. 

1935 р.   

2728  Справа про розгляд заяви 

префектури Дорохойського 

повіту щодо анулювання 

рішень засідання комунальної 

ради примарії комуни Савень 

зафіксованих в протоколі за 

участі членів ради, які не 

прийняли присягу. 

1935 р.   
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2729  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

Даубер Анчела щодо 

анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Неполокауць від 

27.11.1935 р. в зв’язку з 

відсутністю на засіданні 

більшості членів. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2730  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради в            

м. Сирет Матейчук Тоадера 

на рішення комунальної ради 

примарії щодо визнання 

недійсним рішення 

комунальної ради прийняте 

без його участі на засіданні. 

1935 р.   

2731  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Сирет 

Голдгамер Йосипа на 

рішення комунальної ради 

примарії, що зафіксовані в 

протоколі засідання ради. 

1935 р. 

1939 р. 

  

2732  Протест комунальних 

радників примарії м. Сирет 

Цурканович Ісидора, 

Прокопович Ореста та 

Попович Северина на 

рішення засідання 

комунальної ради, що 

зафіксовані в протоколі. 

1935 р.   

2733  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії комуни Сирет 

Попович Северина на 

рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

накладення на нього штрафу 

за відсутність його на 

засіданні комунальної ради. 

1935 р.   

2734  Справа про розгляд протесту 1935 р.   
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члена комунальної ради 

примарії комуни Сирет 

Абрагамовича Йосипа на 

рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

накладення на нього штрафу 

за відсутність його на  

засіданні комунальної ради. 

2735  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії комуни Сирет 

Глезел Соломона на рішення 

префектури Радауцького 

повіту щодо накладення на 

нього штрафу за відсутність 

його на  засіданні 

комунальної ради. 

1935 р.   

2736  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії комуни Сирет 

Цурканович Ісідора на 

рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

накладення на нього штрафу 

за відсутність його на  

засіданні комунальної ради. 

1935 р.   

2737  Протест комунального 

радника м. Сирет 

Прокопович Ореста на 

рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

накладення на нього штрафу 

за відсутність його на 

засіданні комунальної ради. 

1935 р.   

2738  Справа про розгляд протесту 

секретаря-касира примарії 

комуни Кошна Петроаей 

Олександра на рішення 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо затвердження 

бюджету комуни на                  

1935 р. 

1936 р. 
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1935-1936 фінансовий рік. 

2739  Справа про розгляд протесту 

колишнього нотаря комуни 

Жучка-Веке Клем Штефанан 

на рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету 

комуни на 1935-1936 

фінансовий рік. 

1935 р.   

2740  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Леснезь на 

рішення префектури 

Байського повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1935-1936 фінансовий рік. 

1935 р.   

2741  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Верега 

Георгія на рішення примарії 

м. Чернівці щодо 

затвердження бюджету на 

1935 р. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2742  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Чоканешть 

Таран Іхіма на рішення 

претури волості Дорна щодо 

затвердження бюджету на 

1935 р. 

1935 р.   

2743  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Вижниця 

Гіршгорн Леона на рішення 

тимчасової комісії примарії 

м. Вижниця щодо 

затвердження бюджету на 

1935-1936 фінансовий рік. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2744  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Самушень 

на рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету 

комуни на 1935-1936 

фінансовий рік. 

1935 р.   
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2745  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Жадова на 

рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо затвердження бюджету 

примарії на 1935-1936 

фінансовий рік. 

1935 р.   

2746  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Клокучка 

Гремюк Дмитра на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту щодо затвердження 

бюджету на 1935-1936 

фінансовий рік. 

1935 р.   

2747  Справа про розгляд протесту 

начальника відділу примарії 

м. Ватра-Дорней на рішення 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо затвердження 

бюджету на 1935-1936 

фінансовий рік. 

1935 р. 

1937 р. 

  

2748  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Цурень на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1935-1936 фінансовий рік. 

1935 р.   

2749  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Слитіоара на 

рішення префектури 

Кимпулунгського повіту 

щодо затвердження бюджету 

на 1935-1936 фінансовий рік. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2750  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Валя-

Козьминулуй на рішення 

тимчасової комісії примарії 

комуни Плаюл-Козьминулуй 

щодо затвердження бюджету 

на 1935 р. 

1935 р.   

2751  Справа про розгляд протесту 1935 р.   
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членів комунальної ради 

примарії м. Кимпулунг 

Попюк Федора та Мороз 

Павла на рішення префектури 

Радауцького повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1935 р. 

1936 р. 

2752  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Чоканешть 

на рішення префектури 

Кимпулунгського повіту 

щодо затвердження бюджету 

примарії на 1935-1936 

фінансовий рік. 

1935 р.   

2753  Справа про розгляд протесту 

дорожніх сторожів Мафтей 

С., Опришан П., та 

Василовий Л. на рішення 

префектури Байського повіту 

щодо затвердження бюджету 

префектури на 1935-1936 

фінансовий рік. 

1935 р. 

1939 р. 

  

2754  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Кимпулунг 

Попюк Федора, Мороз Паула 

та Луцюк Федора на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо затвердження бюджету 

на 1935-1936 фінансовий рік. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2755  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Жужинець 

Мюк Фебуса, Шіл Юди та 

Шіл Регіни на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо затвердження бюджету 

на 1935-1936 фінансовий рік. 

1935 р.   

2756  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни 

Михайлень Зоненраух Нусена 

та Грінберг Хаскола на 

рішення префектури 

1932 р. 

1935 р. 
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Чернівецького повіту щодо 

затвердження бюджету на 

1935 р. 

2757  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Вижниця Беніо 

Йосипа на рішення 

тимчасової комісії примарії 

м. Вижниця щодо 

затвердження бюджету на 

1935-1936 фінансовий рік. 

1935 р.   

2758  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Сучава Прункул 

Габріела на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Марацей щодо 

затвердження бюджету на 

1935-1936 фінансовий рік. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2759  Протест примарії м. Вижниця 

на рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо затвердження бюджету 

примарії на 1935-1936 

фінансовий рік. 

1935 р.   

2760  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Михайлень 

Зоненрайх Нусена на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо затвердження бюджету 

на 1935 р., в якому не 

передбачено виплати 

заборгованості за доставлене 

ним паливо. 

1935 р.   

2761  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Михайлень 

Райгенштрауф Арона на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо затвердження 

бюджету на 1935 р., в якому 

не передбачено виплати 

заборгованості за доставлене 

ним паливо. 

1935 р.   
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2762  Справа про розгляд протесту 

колишнього примаря комуни 

Миткеу Маучуленко Василя 

на рішення комунальної ради 

щодо затвердження бюджету 

комуни на 1935-1936 р., в 

якому не передбачено 

виплати йому судових 

витрат. 

1935 р.   

2763  Справа про розгляд запиту 

примарії Дорохойського 

повіту щодо внесення в 

бюджет коштів для виплати 

кооперативному товариству 

«Униря». 

1935 р.   

2764  Справа про розгляд протесту 

префектури 

Сторожинецького повіту на 

рішення тимчасової комісії 

примарії м. Сторожинець 

щодо внесення в бюджет 

примарії надбавки до 

зарплати секретарю 

Паладюку Ісидору та 

відрядних службовцям 

фінансового відділу за 

обстеження скотобійні. 

1935 р.   

2765  Справа про розгляд протесту 

пожежника Бойчук Михая на 

рішення тимчасової комісії 

при примарії м. Сирет щодо 

відмови внесення в бюджет 

примарії заборгованості по 

зарплаті. 

1935 р. 

1938 р. 

  

2766  Справа про розгляд протесту 

службовців префектури 

Байського повіту Симонеску 

Василя та Флореску Марії на 

рішення щодо затвердження 

бюджету, в якому не 

передбачено збільшення їм 

1935 р.   



                                                                          431 

зарплати. 

2767  Справа про розгляд протесту 

агента санітарного відділу             

м. Садгора Тотоеску Михая 

на рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження змін до 

бюджету на 1934-1935 

фінансовий рік, в якому не 

передбачено виплати йому 

заборгованості по зарплаті. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2768  Справа про розгляд протесту 

вдови генерального секретаря 

примарії м. Кимпулунг Ангел 

Пулхерії на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо затвердження бюджету 

на 1935-1936 фінансовий рік, 

в якому не передбачено 

виплати їй заборгованості по 

зарплаті. 

1934 р. 

1935 р. 

  

2769  Справа про розгляд протесту 

акціонерного банківського 

товариства «Банка Агріколе 

Буковиняни» в м. Чернівці на 

рішення тимчасової комісії 

примарії м. Сторожинець 

щодо відмови в проведенні 

розрахунків з банками. 

1935 р. 

1937 р. 

  

2770  Справа про розгляд протесту 

претури волості Молдова на 

рішення комунальної ради 

примарії Валя-Боулуй щодо 

відкриття додаткових 

кредитів для будівництва та 

утримання комунальних 

будівель. 

1935 р.   

2771  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії комуни Кошна 

Снигну С. на рішення 

1935 р.   
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комунальної ради щодо 

відкриття додаткових 

кредитів для будівництва 

будинку. 

2772  Справа про розгляд протесту 

адвоката Зловочер Норберта 

на рішення примарії                   

м. Чернівці щодо видачі 

позики електростанції 

фірмою «Броуен-Бовері». 

1935 р.   

2773  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії м. Сирет 

Турканович Ісидора та 

Попович Северина на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо видачі позики 

для будівництва скотобійні та 

ремонту будинку для 

інвалідів. 

1935 р.   

2774  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

Черемушулуй на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо внесення мешканцями 

коштів для покриття витрат 

пов’язаних з ремонтом доріг. 

1935 р.   

2775  Справа про розгляд протесту 

священика комуни Волока 

Сучеван-Іоан-Григораш на 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо використання 

прибутків отриманих з 

продажу фруктів з 

комунального кладовища для 

будівництва огорожі навколо  

кладовища. 

1935 р. 

1937 р. 

  

2776  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Вижниця щодо 

можливості накладення 

секвестру на майно примарії 

1935 р.   
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за невиплату боргових 

зобов’язань. 

2777  Справа про розгляд протесту 

товариства «Палеря» в 

комуні Селиштя щодо зняття 

секвестру накладеного на 

їхнє майно примарією 

комуни за невиплату боргу за 

простій вагонів. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2778  Справа про розгляд протесту 

пекарів Маркус Калмана та 

Замфіровича Захарія на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Пашкань 

щодо затвердження правил 

обкладання податками за 

випічку хліба. 

1935 р.   

2779  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Калінешть 

Купарено Маріна, Густава 

Адольфа та Йозафіни на 

рішення претури волості 

Босанча щодо затвердження 

внесених змін в правила 

стягнення комунальних 

податків. 

1935 р.   

2780  Справа про розгляд заяви 

Міністерства внутрішніх 

справ щодо анулювання 

правил примарії комуни 

Бурдужень про порядок 

стягнення комунальних 

податків. 

1935 р.   

2781  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни 

Репужинець Бауман Густава 

на рішення комунальної ради 

примарії щодо затвердження 

правил стягнення податків на 

утримання комунальної 

охорони. 

1935 р.   



                                                                          434 

2782  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Кадобешть 

Кгане Бернарда на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Звиняче щодо 

затвердження правил 

стягнення податків за 

користування комунальними 

дорогами. 

1935 р.   

2783  Справа про розгляд протесту 

церковного фонду Буковини 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Патрауць 

щодо затвердження правил 

стягнення комунальних 

податків за користування 

комунальними дорогами. 

1935 р.   

2784  Справа про розгляд протесту 

примарії м. Козмень на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

затвердження правил 

стягнення податків за 

користування комунальними 

дорогами.  

1935 р.   

2785  Справа про розгляд протесту 

поміщиків в комуні 

Загарешть Лазанської Анни 

та Григорча Марії на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо введення додаткових 

комунальних податків на 

утримання комунальних 

доріг і мостів. 

1935 р.   

2786  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Винтілянка 

Шерф Мешуліма на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо введення додаткових 

податків за будівництво 

комунальної будівлі. 

1935 р.   
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2787  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Пояна-

Штампі Ірімеску Георга на 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Дорна-

Кандрень щодо введення 

підвищеного податку за 

випасання худоби на 

комунальних пасовиськах. 

1935 р.   

2788  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Козмень 

Кац Йосипа на рішення 

примарії щодо накладення на 

комерсантів та промисловців 

додаткових податків. 

1935 р.   

2789  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

Черемушулуй на рішення 

тимчасової комісії примарії 

комуни Волока щодо 

введення додаткових 

податків. 

1935 р.   

2790  Справа про розгляд протесту 

претури волості Босанча на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Іцкань-Гара 

щодо введення податку на 

продаж хліба. 

1935 р.   

2791  Справа про розгляд протесту 

кооперативного товариства 

«Солідарітатя» в комуні 

Пашкань на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо обкладання їх 

прибутковими податками. 

1935 р.   

2792  Справа про розгляд протесту 

комерсанта м. Чернівці 

Розенек Брона на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

обкладання його 

прибутковими податками. 

1935 р.   
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2793  Справа про розгляд протесту 

комерсантів в комуні 

Пашкань на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо обкладання їх 

прибутковими податками. 

1933 р. 

1935 р. 

  

2794  Справа про розгляд протесту 

комерсанта в комуні 

Бурдужень Вешлер Рівена на 

рішення примарії щодо 

обкладання його 

комунальними податками. 

1935 р.   

2795  Справа про розгляд протесту 

власника млину Йосаповича 

Максима в комуні Ганешть 

проти обкладання його 

комунальними податками. 

1935 р.   

2796  Справа про розгляд протесту 

делегації об’єднання 

комерсантів та ремісників в 

комуні Капу-Кодрулуй на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо обкладання їх 

комунальними податками. 

1935 р.   

2797  Справа про розгляд протесту 

священика в комуні Капу-

Кодрулуй Меркеш 

Костянтина на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо обкладання його 

комунальними податками. 

1935 р.   

2798  Справа про розгляд протесту 

комерсанта Зельцер Самуїла 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Кордарень 

щодо встановлення йому 

розміру сплати комунальних 

податків. 

1935 р.   

2799  Справа про розгляд протесту 

власників торгової фірми в   

м. Чернівці Сегал Барука та 

1935 р.   
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Тукман Берла на рішення 

примарії комуни Яблониця 

щодо обкладання їх 

податками за користування 

дорогою «Бердо-Облас». 

2800  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Ступка 

Крісманич Гедеона на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо обкладання 

його податком для утримання 

комунальної дороги. 

1935 р.   

2801  Справа про розгляд протесту 

поміщика в комуні Скея 

Арітоновича Ніка на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо обкладання його 

податками за перевезення 

цукрового буряка 

комунальною дорогою. 

1935 р. 

1937 р. 

  

2802  Справа про розгляд протесту 

волості Шипеніцулуй на 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Киселеу 

щодо анулювання протоколу 

про обкладання податками 

Філіпчук Миколи за 

користування комунальною 

земельною ділянкою. 

1935 р.   

2803  Справа про розгляд протесту 

пенсіонера Олександреску 

Іоана на рішення примарії          

м. Дорохой щодо обкладання 

його податками за 

користування 

електроенергією. 

1935 р.   

2804  Справа про розгляд протесту 

претури волості Растоаче на 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо обкладання 

податками корчми Штейн 

1935 р. 

1936 р. 
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Давида. 

2805  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни 

Маморниця Голдер Генріха 

проти обкладання його 

податками за утримання 

домашніх робітниць. 

1935 р.   

2806  Справа про розгляд протесту 

претури волості Дорна на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Якобень 

щодо стягнення коштів за 

забій худоби на користь 

Аксентія Миколи. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2807  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Сучевиця на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Воєводяса 

щодо обкладання їх 

підвищеними податками за 

експлуатацію пилорами, що 

знаходиться на їхній 

території. 

1935 р.   

2808  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Вижниця на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо зниження 

Ленц Беньяміну плати за 

оренду прав на стягнення 

ринкових зборів. 

1935 р.   

2809  Справа про розгляд протесту 

комунальних радників 

примарії комуни Кошна на 

рішення комунальної ради 

щодо виплати примарією 

заборгованості по податкам. 

1935 р.   

2810  Справа про розгляд протесту 

священика Спину Іоана на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Кошна щодо 

виплати примарією 

1935 р. 

1936 р. 
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заборгованості по податкам. 

2811  Справа про розгляд заяви 

претури волості Черемуш 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Станешть-де-Жос про 

звільнення Сульман Пейсаха, 

Таубер Саула та Кілсток 

Едграйма від виплати 

заборгованості по 

комунальним податкам. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2812  Справа про розгляд заяви 

претури волості Козьминулуй 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Плаюл-Козьминулуй 

про звільнення членів 

тимчасової комісії, горових 

та агентів примарії від сплати  

податків за користування 

комунальними пасовиськами. 

1935 р.   

2813  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Бояшешть 

Фогель Якоба проти 

обкладання його 

комунальними податками. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2814  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Трестіана 

Головати Лазаря проти 

рішення префектури 

Сторожинецького повіту 

щодо обкладання його 

прибутковими податками. 

1935 р. 

1940 р. 

  

2815  Справа про розгляд протесту 

комерсантів в комуні 

Бурдужень Остер Лейзера та 

Ріглер Айзека на рішення 

примарії щодо встановлення 

максимальних цін на 

продукти харчування. 

1935 р.   

2816  Справа про розгляд протесту 1935 р.   
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мешканців м. Чернівці Гроніх 

Мозеса та Клінглер-Клінгер 

Берти на рішення примарії 

міста щодо встановлення цін 

на обіди в їдальні, що 

належить Гевурц. 

2817  Справа про розгляд протесту 

власників фабрик з 

виробництва газованої води 

Шміловича Адольфа та 

Лейбовича Ісака на рішення 

делегації комунальної ради 

примарії м. Пашкань щодо 

встановлення цін на продаж 

води. 

1935 р.   

2818  Справа про розгляд протесту 

чоботаря Туртуряну Атанасія 

та мешканки м. Радауць 

Стидронської Марії на 

рішення тимчасової комісії 

при примарії щодо видачі 

дозволу фірмі «Петрол-

Комерц» на відкриття кіоску 

з продажу бензину поблизу 

їхнього будинку. 

1935 р.   

2819  Справа про розгляд протесту 

власника корчми в передмісті 

м. Чернівці Клокучка 

Николаєвського Михайла на 

рішення примарії м. Чернівці 

щодо видачі дозволу на 

відкриття ресторану 

Шварцкопф Гершу. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2820  Справа про розгляд протесту 

товариства кооперації 

«Панач» в комуні Шарул-

Дорней на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо видачі дозволу 

мешканцям на відкриття 

корчми. 

1935 р.   
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2821  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Шипотеле-

Сучевей Шерф Осіас-Лейба 

на рішення претури волості 

Путила щодо видачі дозволу 

на відкриття пилорами 

Генклер Мозесу. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2822  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Михайлень 

Гехт Менделя на рішення 

префектури Дорохойського 

повіту щодо відмови йому в 

відкритті пекарні. 

1935 р.   

2823  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Іланешть 

Лупу Миколи на рішення 

Дорохойського повітової 

санітарної ради щодо 

заборони йому експлуатації 

млину. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2824  Справа про розгляд протесту 

комерсанта в комуні 

Ганцешть Бергман Леі на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо відмови їй в 

видачі дозволу на торгівлю 

бакалійними товарами. 

1933 р. 

1935 р. 

  

2825  Справа про розгляд протесту 

комерсанта в м. Дорохой 

Григоре Павела на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо заборони йому 

торгувати хлібом. 

1935 р.   

2826  Справа про розгляд протесту 

акціонерного товариства 

«Дермата» на рішення 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо закриття їхнього 

взуттєвого магазину. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2827  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Сучава 

1935 р. 

1936 р. 
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Штернберга Соломона на 

рішення комунальної ради 

щодо накладення на нього 

штрафу за порушення правил 

торгівлі. 

2828  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Сучава Ладена 

Якоба на рішення примарії 

щодо накладення на нього 

штрафу за порушення правил 

торгівлі. 

1935 р.   

2829  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Сучава Рудих 

Зеліга на рішення делегації 

комунальної ради примарії 

щодо накладення на нього 

штрафу за купівлю 

продовольчих товарів поза 

ринком. 

1935 р.   

2830  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Леснезь на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо об’єднання 

села Гура-Биділіцей з 

комуною Леснезь. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2831  Справа про розгляд протесту 

префектури Байського повіту 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Столничень 

щодо приєднання комуни 

Вледникуць, яка входить до 

складу комуни Строешть з 

комуною Столничень-

Гіцеску. 

1935 р.   

2832  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Леснезь 

Русу Олександра на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо об’єднання села Гура-

Баділіцей з комуною Леснезь. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2833  Справа про розгляд протесту 1935 р.   
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мешканця комуни 

Столничень-Гіцеску 

Гилческу Штефана на 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо об’єднання 

села Гура-Биділіцей з 

комуною Леснезь.  

1937 р. 

2834  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Іцкань-

Гара Гольдштейн Йосипа, 

Штефан Миколи та Дорнян 

Василя на рішення 

повітового комітету при 

Сучавській префектурі щодо 

приєднання частини комуни 

Іцкань-Гара до м. Сучава. 

1935 р.   

2835  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Бурдужень 

на рішення Сучавської 

повітової ради щодо 

приєднання до м. Сучава 

частини території, що 

належить комуні Бурдужень. 

1935 р.   

2836  Справа про розгляд заяви 

префектури Чернівецького 

повіту щодо встановлення 

меж між комунами Біла та 

Ленцешть-де-Сус. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2837  Справа про розгляд заяви 

претури волості Молдова 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Фундул-Молдовей 

про призначення 

арбітражного бюро для 

розгляду грошового 

конфлікту між примарією та 

Танер Абрагамом. 

1935 р.   

2838  Справа про розгляд протесту 

охоронного товариства 

«Тройганд» в м. Чернівці на 

1935 р. 

1936 р. 
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рішення тимчасової комісії 

примарії щодо організації 

охорони міського 

казначейства. 

2839  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Бояни 

Готліб Йозефа на рішення 

комунальної ради щодо 

введення податку для 

утримання комунальної 

охорони. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2840  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Вислиуць 

Жампольського 

Максиміліана на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо введення податку для 

утримання комунальної 

охорони.  

1935 р.   

2841  Справа про розгляд протесту 

священика комуни Топорауць 

Тотоеску Олександра на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Топорауць 

щодо встановлення розміру 

оплати за охорону земельних 

ділянок. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2842  Справа про розгляд заяви 

синдикату домовласників м. 

Чернівці на рішення 

тимчасової комісії при 

примарії щодо встановлення 

вимірювальних приладів на 

водокачці. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2843  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці на 

рішення тимчасової комісії 

при примарії щодо 

встановлення вимірювальних 

приладів на водокачці. 

1935 р. 

1938 р. 

  

2844  Справа про розгляд протесту 1935 р.   
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мешканців м. Чернівці на 

рішення тимчасової комісії 

при примарії щодо 

встановлення вимірювальних 

приладів на водокачці. 

2845  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці на 

рішення примарії міста щодо 

відведення вулиці Лукачіу 

Василя для смітника.  

1935 р. 

1938 р. 

  

2846  Справа про розгляд заяви 

претури волості Черемуш 

щодо анулювання рішення 

тимчасової комісії при 

примарії комуни Станешть-

де-Сус про продаж облігацій 

військового займу для 

придбання 

сільськогосподарської 

машини. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2847  Справа про розгляд заяви 

претури волості Черемуш 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Костешть про продаж 

облігацій військового займу 

для придбання друкарської 

машинки. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2848  Справа про розгляд заяви 

претури волості Гуморул 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Воронець про 

створення комісії для 

розподілення робіт з 

експлуатації комунальних 

лісів. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2849  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії комуни Мілішауць 

Гаврелюк Петра та Каліфіука 

1935 р.   
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Георга на рішення 

комунальної ради щодо 

передачі комунального 

пасовиська в управління 

земельним відділом. 

2850  Справа про розгляд протесту 

члена тимчасової комісії 

примарії комуни Фрасин 

Дрельчук Олександра на 

рішення тимчасової комісії 

щодо управління майном 

комуни. 

1935 р.   

2851  Справа про розгляд протесту 

землевласника Проташевич 

Леона на рішення тимчасової 

комісії при примарії м. Ватра-

Дорней щодо експропріацію 

його земельної ділянки. 

1935 р.   

2852  Справа про розгляд протесту 

претури волості Гішешть на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Дрогаешть 

щодо передачі у власність 

Попеску Спиридону частини 

комунального пасовиська. 

1935 р.   

2853  Справа про розгляд заяви 

жандармського посту комуни 

Валя-Сяка щодо передачі їм 

земельної ділянки для 

будівництва приміщення 

жандармерії. 

1935 р.   

2854  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Букшоя на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо передачі 

земельної ділянки для 

будівництва приміщення 

кооперації лісів. 

1935 р.   

2855  Справа про розгляд протесту 

претури волості Гуморулуй 

на рішення комунальної ради 

1935 р. 

1936 р. 
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примарії комуни Фрасин 

щодо передачі комунальної 

земельної ділянки Ганусяк 

Драгошу. 

2856  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці 

Мейкснер Олени та 

Кочмаровського Оскара на 

рішення примарії щодо 

розподілу комунальних 

земельних ділянок. 

1935 р.   

2857  Справа про розгляд протесту 

адвоката в м. Чернівці 

Войнаровського Антона на 

рішення примарії щодо 

відмови в зміні межі його 

земельних ділянок. 

1935 р. 

1938 р. 

  

2858  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії комуни Чумирна 

Урсаке Теодора та Пащанюк 

Гаврили на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо продажу комунальних 

земельних ділянок. 

1935 р.   

2859  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Чоканешть 

на рішення претури волості 

Дорна щодо придбання 

земельної ділянки у Бутник 

Леонтини під кладовище. 

1935 р.   

2860  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Стража 

Томяк Дмитра та Кіра 

Дмитра на рішення примарії 

щодо укладення договору 

купівлі-продажу лісової 

ділянки «Лаура», що 

належить Ауслендеру. 

1935 р.   

2861  Справа про розгляд заяви 

претури волості Гумор щодо 

1935 р.   
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анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Негриляса щодо 

продажу мешканцям 

комунальної земельної 

ділянки. 

2862  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Удешть 

Попович Георгія та Барчук 

Сави на рішення комунальної 

ради примарії щодо продажу 

з аукціону лісової ділянки. 

1935 р.   

2863  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Давидешть 

щодо встановлення плати за 

незаконне користування 

комунальною земельною 

ділянкою. 

1935 р.   

2864  Справа про розгляд протесту 

претури волості Босанча 

щодо відміни рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Липкани про аборону 

користування комунальним 

лісом члену комунальної 

ради Славнік Іону. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2865  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Виковул-

де-Жос Бока Петра на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо обміну 

земельної ділянки Тудосі 

Василя на комунальне 

пасовисько. 

1935 р.   

2866  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Доротея 

Флоча Петра на рішення 

комунальної ради щодо 

обміну комунальної ділянки 

Нуческу Петром. 

1935 р.   

2867  Справа про розгляд протесту 1935 р.   
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мешканців комуни Карлібіба 

на рішення комунальної ради 

примарії щодо обміну 

земельної ділянки примарії з 

Шнарел Самі. 

2868  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії комуни Пояна-

Стамней Васілуц Сави, 

Тодашка Танасія та 

Пантелеску Іоана на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо обміну земельної 

ділянки примарії з Георгіан 

Штефанією. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2869  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни 

Кирлібаба-Ноуе на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо обміну лісової ділянки 

на комунальне пасовисько. 

1935 р.   

2870  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Стража 

Кіра Петра та Паташ Петра 

на рішення комунальної ради 

примарії щодо обміну 

лісових матеріалів на 

земельну ділянку комерсанта 

Ауслендера. 

1935 р. 

1938 р. 

  

2871  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни 

Неполокауць Доубер Анчела 

на рішення комунальної ради 

щодо здачі в оренду дороги, 

що пролягає через земельну 

ділянку Зінгер Міна. 

1935 р.   

2872  Справа про розгляд протесту 

претури волості Босанча на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Секуричень 

щодо здачі в оренду 

1935 р.   
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комунального пасовиська. 

2873  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни 

Менестиря-Гуморулуй на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо здачі в оренду 

Бока Георгію ділянки 

комунального пасовиська. 

1935 р. 

1937 р. 

  

2874  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Ватра-

Молдовіцей на рішення 

тимчасової комісії при 

примарії щодо здачі в оренду 

Георгу Йоганну комунальної 

земельної ділянки.  

1935 р.   

2875  Справа про розгляд заяви 

претури волості Молдова 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Молдовіца про здачу 

в оренду Валнер Розі та 

Вільнер Берті земельних 

ділянок. 

1935 р.   

2876  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни 

Менестиря-Гуморулуй 

Молдован Георгія на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо здачі в оренду 

комунального пасовиська 

Зомер Віктору. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2877  Справа про розгляд протесту 

претури Сиретської волості 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Преуцешть 

щодо здачі в оренду 

комунальної земельної 

ділянки примарю комуни. 

1935 р.   

2878  Справа про розгляд протесту 

префектури Кимпулунгського 

повіту на рішення 

1935 р. 

1936 р. 
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комунальної ради примарії 

комуни Гура-Гуморулуй 

щодо здачі в оренду 

земельної ділянки Гавриляну 

Сильвестру. 

2879  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Молдовіца 

Гожда Костянтина на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни щодо здачі в 

оренду земельної ділянки 

Малчинському Валеріану. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2880  Справа про розгляд протесту 

претури волості Гуморулуй 

на рішення комунальної ради 

примарії щодо здачі в оренду 

земельної ділянки примарією 

Палтіноаса Пержул Генріху.  

1935 р.   

2881  Справа про розгляд протесту 

претури волості Гуморулуй 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Капу-

Кимпулуй щодо здачі в 

оренду Прелука Георгію 

земельної ділянки. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2882  Справа про розгляд протесту 

претури волості Гуморулуй 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Гемень 

щодо здачі з аукціону в 

оренду земельної ділянки. 

1935 р.   

2883  Справа про перевірку 

рішення засідання 

комунальної ради примарії 

комуни Манастиря-

Хуморулуй щодо здачі в 

оренду Ломер Віктору та 

Маковей Іону земельних 

ділянок для будівництва 

будинків. 

1935 р. 

1937 р. 

  

2884  Справа про розгляд протесту 1935 р.   
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комерсанта Кауфман Ісака на 

рішення примарії м. Сирет 

щодо здачі в оренду Кауфман 

Мешуліму земельної ділянки 

для будівництва кіоску з 

продажу нафтових продуктів. 

2885  Справа про розгляд протесту 

поміщика в комуні Лужень 

Ботушан Андрія на рішення 

комунальної ради щодо здачі 

в оренду земельної ділянки 

для полювання. 

1935 р.   

2886  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Лужень 

Ботушан Андрія на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо здачі в оренду права 

полювання на комунальній 

земельній ділянці. 

1935 р.   

2887  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                   

м. Чернівці Боднарюк Іоана 

на рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Кадобешть 

щодо анулювання договору 

про оренду права полювання 

на комунальній земельній 

ділянці. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2888  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Фратауць 

Попеску Василя на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо продажу з аукціону 

права на полювання в комуні. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2889  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Букшоая 

Каінар Михая на рішення 

комунальної ради щодо 

передачі в дарунок будівлі 

примарії громади Букшоая. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2890  Справа про розгляд протесту 1935 р.   
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претури волості 

Черемушулуй на рішення 

тимчасового комітету при 

примарії комуни Зеленеу 

щодо передачі комунального 

приміщення для розміщення 

споживчої кооперації. 

2891  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Радауць Костя 

Михая на рішення тимчасової 

комісії примарії щодо 

продажу приміщення яке 

займає жіночий ліцей. 

1935 р.   

2892  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Виковул-

де-Жос Флоря Георгія на 

рішення примарії комуни 

Селетин щодо продажу з 

аукціону будинку. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2893  Справа про розгляд протесту 

претури волості Гуморулуй 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Капу-

Кодрулуй щодо здачі в 

оренду товариству 

«Акришешть» комунального 

приміщення. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2894  Справа про розгляд протесту 

товариства «Аркишяски» в 

комуні Дорна-Киндрень на 

рішення тимчасової комісії 

щодо здачі в оренду Мездря 

Карлу комунального 

будинку. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2895  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Мах 

Франца на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо здачі в оренду фірмі 

«Емінеску»  приміщення з 

благодійного фонду «Ігнаш 

1935 р.   
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ші Анна Міллер» в                                

м. Чернівці. 

2896  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Радауць Яр Сала 

на рішення тимчасової комісії 

примарії щодо здачі в оренду 

приміщення. 

1935 р. 

1938 р. 

  

2897  Справа про розгляд протесту 

учителя школи комуни 

Чоканешть Маковей Георгія 

на рішення претури волості 

Дорна щодо відмови йому в 

продовженні договору про 

оренду комунальної 

квартири. 

1935 р.   

2898  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Радауць 

Вейншток Мозеса та Брекер 

Шмерла на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо здачі в оренду кіоску 

Ейферману Давиду. 

1935 р.   

2899  Справа про розгляд протесту 

учителя Теляга Петра на 

рішення тимчасової комісії 

при примарії м. Радауць щодо 

продовження договору про 

оренду кіосків на ринку. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2900  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Фрасин 

Дрелчук Олександра, Горовія 

Соломона та Лейб Менделя 

на рішення тимчасової комісії 

при примарії комуни Фрасин 

щодо здачі в оренду Вартер 

Іосел-Мозесу кіоску. 

1935 р.   

2901  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Жучка-

Веке Клем Штефана на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо заборони йому 

1935 р. 

1936 р. 
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продовження договору 

оренди приміщення. 

2902  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Бортман Волько на рішення 

примарії щодо продовження 

договору про оренду кіоску з 

продажу бензину. 

1935 р. 

1938 р. 

  

2903  Справа про розгляд протесту 

претури волості Гуморулуй 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Негриляса 

щодо видачі дозволу на 

зайняття комунальної 

квартири Сесману Альберту в 

якості охоронця. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2904  Справа про розгляд протесту 

власника книжкового 

магазину Мілдорф Франца на 

рішення тимчасової комісії 

примарії м. Чернівці щодо 

виплати коштів за оренду 

приміщення в комунальній 

будівлі. 

1935 р.   

2905  Справа про розгляд протесту 

комунального радника 

примарії комуни Мамаєшть-

Векь на рішення комунальної 

ради щодо затвердження 

договору купівлі-продажу 

порому укладеного між 

комунами Мамаєшть-Векь та 

Ревна і постачання щебенем 

для будівництва комунальної 

дороги. 

1935 р.   

2906  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Лернер 

Вольфа на рішення примарії 

щодо продажу Айнгорн М. та 

Надлер Н. устаткування для 

виробництва штучного льоду. 

1935 р.   
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2907  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Жучка-

Веке Хлевка Евсебія, Осачук 

Іоана та Українець Штефана 

на рішення комунальної ради 

щодо здачі в оренду 

комунальних човнів. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2908  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Жучка-

Веке Осачук Іоана на рішення 

комунальної ради щодо 

продовження договору здачі 

в оренду права на 

експлуатацію комунальних 

човнів. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2909  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Пожорита 

Франху Іларіона та Нуцол 

Гаврила на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо здачі в оренду кам’яних 

кар’єрів. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2910  Справа про розгляд протесту 

адміністрації залізниці в 

комуні Ватра-Дорней на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Пожорита 

щодо здачі в оренду Фуйор 

Евсебію піщаного кар’єру. 

1935 р.   

2911  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Остра 

Іворчук Гаралампія на 

рішення комунальної ради 

щодо здачі в оренду Лекер 

Іоселю корчми. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2912  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Леснезь 

Гертнер Генріха на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо здачі в оренду з 

аукціону права на відкриття 

1935 р. 

1936 р. 
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корчми в комуні. 

2913  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Вижниця щодо 

видачі пального та дров 

початковій школі за рахунок 

примарії комуни. 

1935 р.   

2914  Справа про розгляд протесту 

комерсанта м. Сторожинець 

Дрімер Маркуса на рішення 

тимчасової комісії примарії 

м. Сторожинець щодо здачі 

Аксельрад Регіні підряду на 

постачання пального. 

1935 р.   

2915  Справа про розгляд зави 

претури волості Дорна щодо 

анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Кирлібаба-Ноуа про 

продаж будівельних 

матеріалів з комунального 

лісу Лой Йогану, Спісак Отто 

та Шауман Хаіму. 

1935 р.   

2916  Справа про розгляд протесту 

Валя-Баулуй на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни щодо продажу дров з 

комунального лісу. 

1935 р.   

2917  Справа про розгляд протесту 

претури волості Дорна на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Кирлибаба-

Ноуе щодо продажу 

лісоматеріалів Червинському 

Йогану, Пейс Францу та 

Гевюру Менделю з 

комунального лісу. 

1935 р.   

2918  Справа про розгляд протесту 

претури волості Дорна на 

рішення комунальної ради 

комуни Кирлібаба-Ноуе щодо 

продажу лісоматеріалів Тейс 

1935 р.   
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Францу з комунального лісу. 

2919  Справа про розгляд протесту 

претури волості Дорна на 

рішення комунальної ради 

комуни Кирлібаба-Ноуе щодо 

продажу лісоматеріалів 

Гевюру Менделю з 

комунального лісу. 

1935 р.   

2920  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни 

Молдовіца на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо продажу з аукціону 

дров з комунального лісу 

комерсантам Клейн Лобл та 

Сану. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2921  Справа про розгляд протесту 

комерсанта м. Чернівці 

Гертнер Максима на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Доротея щодо 

продажу мешканцям відходів 

деревини. 

1935 р.   

2922  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Кимпулунг 

Попюк Олексія та Попюк 

Федора на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо відмови в продажу їм 

дров з комунального лісу.  

1935 р.   

2923  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

Черемушулуй на рішення 

тимчасової комісії примарії 

комуни Замостя щодо видачі 

дров з комунального лісу 

нотарю комуни Попович 

Парфірію. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2924  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Пояна-

Стамней Пентелеску Іоана та 

1935 р. 

1936 р. 
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Бока Іоана на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо видачі будівельних 

матеріалів з комунального 

лісу Русу Марку. 

2925  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії комуни Кошна 

Спинул Іоана на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо безкоштовної видачі 

мешканцям комуни палива з 

комунального лісу. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2926  Справа про розгляд протесту 

комерсанта комуни Остра 

Лекер Йосипа щодо відміни 

рішення комунальної ради на 

встановлення розміру 

орендної плати за оренду 

земельної ділянки. 

1935 р.   

2927  Справа про розгляд протесту 

мешканки комуни 

Неполокауць Зінгер Міни на 

рішення претури волості 

Шипинці щодо зниження 

орендної плати на земельну 

ділянку, що їй належить. 

1935 р.   

2928  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Сирет на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо зниження 

Солоницькій Леокадії 

орендної плати за оренду 

комунального приміщення. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2929  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії м. Гура-Гуморулуй 

на рішення комунальної ради 

примарії щодо зниження 

Штейнгорн Анчелу орендної 

плати за оренду 

1935 р.   
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комунального млину та 

пилорами. 

2930  Справа про розгляд протесту 

власника ресторану в               

м. Дорна Козан Певела на 

рішення тимчасової комісії 

щодо підвищення йому 

орендної плати за право 

експлуатації ресторану. 

1935 р.   

2931  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Дорна 

Бобок Іоана на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо збільшення йому 

розміру орендної плати. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2932  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ростоачелор 

на рішення комунальної ради 

комуни Вижничоара щодо 

звільнення власника корчми 

Гасенфранц Берла від 

орендної плати. 

1935 р. 

1939 р. 

  

2933  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Голанешть 

Буждей Мафтея на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо відмови йому в 

поверненні ваг, що 

знаходяться в користування 

примарією. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2934  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Киселеу 

Андрієць Дмитра на рішення 

претури Козменської волості 

щодо накладення на нього 

штрафу за не очищення 

комунального пасовиська. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2935  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Вижниця 

Гершгорн Юліуса на рішення 

тимчасової комісії примарії 

1935 р. 

1936 р. 

  



                                                                          461 

щодо відмови йому в 

поверненні неправильно 

стягнутих коштів за 

встановлення електричного 

лічильника. 

2936  Справа про розгляд протесту 

лікаря Рошка Рудольфа на 

рішення примарії м. Вижниця 

щодо відмови йому в видачі 

дозволу на безкоштовне 

користування 

електроенергією. 

1935 р.   

2937  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Мак 

Франца на результати 

аукціону щодо здачі в оренду 

приміщення благодійного 

фонду «Мюллер».  

1935 р.   

2938  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Йопек 

Йосипа на результати 

аукціону щодо здачі в оренду 

приміщення благодійного 

фонду «Мюллер». 

1935 р.   

2939  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Бабин 

Гарбашевського Теофіла та 

Шерф Мозеса на результати 

проведеного аукціону щодо 

здачі в оренду права 

експлуатацію кам’яних 

кар’єрів. 

1935 р.   

2940  Справа про розгляд протесту 

власника тютюнового кіоску 

Сетин Миколи в м. Дорохой 

на результати аукціону щодо 

здачі в оренду кіоску, що 

належить примарії. 

1935 р.   

2941  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Сіса 

Миколи на рішення 

1935 р.   
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тимчасової комісії примарії 

щодо анулювання результатів 

аукціону на здачу в оренду 

лавок в міському саду. 

2942  Справа про розгляд протесту 

власників фабрики з 

виготовлення металевих труб 

Гільдебрану Рудольфа та 

Сібіу І. на рішення примарії 

м. Чернівці щодо результатів 

продажу з аукціону труб для 

примарії фірмою «Мекано». 

1935 р.   

2943  Справа про розгляд протесту 

комерсанта в м. Чернівці 

Енглер Ісіу на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

проведення продажу з 

аукціону устаткування для 

виготовлення морозива. 

1935 р.   

2944  Справа про розгляд заяви 

претури волості Молдова 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Молдовіца про зміну 

плану та кошторису витрат на 

будівництво будівлі примарії. 

1935 р.   

2945  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Гура-Гуморулуй 

Гекл Віктора на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо будівництва 

електростанції. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2946  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Ботошань 

Урсяну Матильди-Жан на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Броешть 

щодо оголошення дороги, яка 

проходить через лісову 

ділянку, що їй належить 

комунальною дорогою. 
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2947  Справа про розгляд протесту 

початкової школи в комуні 

Капу-Кодрулуй на рішення 

комунальної ради щодо 

створення кладовища 

поблизу шкільної будівлі. 

1935 р.   

2948  Справа про розгляд апеляції 

мешканця комуни Волока 

Роговей Леонтія щодо 

відміни рішення примарії 

комуни Волока про 

розширення кладовище за 

рахунок території, що межує 

з його земельною ділянкою. 

1935 р.   

2949  Справа про розгляд протесту 

військового перебування 

проти рішення примарії щодо 

видачі дозволу на 

огородження спортивного 

майданчика. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2950  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Пєдікауць 

проти акту складеного 

дирекцією пошти та 

телеграфу в м. Чернівці щодо 

ремонту пошкодженої 

телефонної лінії на території 

комуни. 

1935 р.   

2951  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Клокучка 

проти акту складеного 

дирекцією пошти та 

телеграфу в м. Чернівці щодо 

ремонту пошкодженої 

телефонної лінії на території 

комуни. 

1935 р.   

2952  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці Ончул 

Діонісія, Цопа Костянтина та 

Цопа Хавері на рішення 

примарії щодо сплати ними 

1928 р. 

1936 р. 
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коштів за комунальне 

будівництво. 

2953  Справа про розгляд протесту 

учителя в м. Радауць Теляча 

Петра на рішення тимчасової 

комісії примарії щодо 

виплати Кратенштейну 

заборгованості за 

будівництво базару та про 

здачу його в оренду з 

аукціону.  

1935 р.   

2954  Справа про розгляд протесту 

претури волості Малинь на 

рішення комунальної ради 

примарії м. Радауць щодо 

видачі дозволу товариству 

«Аркамаска Александру Іон 

Куза» на будівництво 

пам’ятника загиблим 

солдатам в Першій Світовій 

війні. 

1935 р.   

2955  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Сирет Хамалега 

Ілія, Королюк Василя та 

Андрусяк Дмитра на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо анулювання рішення на 

будівництво молитовного 

будинку. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2956  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Ватра-Дорней 

Готліб-Гелерінг Германа та 

Софії на рішення примарії 

щодо видачі їм дозволу на 

проведення будівельних 

робіт. 

1935 р.   

2957  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Чернівці Маніу 

Анни на рішення примарії 

щодо видачі дозволу 

Ауслендер Наталії на 

1935 р.   
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будівництво будинку. 

2958  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Медвід 

Рудольфа на рішення 

примарії м. Чернівці щодо 

видачі дозволу Шмол на 

будівництво будинку. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2959  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Чернівці 

Бухгольц Анни на рішення 

тимчасової комісії примарії 

м. Чернівці щодо видачі 

дозволу на будівництво 

будинку Гонінберг Бранісу. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2960  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Лужень на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни щодо 

будівництва дров’яного 

складу.  

1935 р. 

1936 р. 

  

2961  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Чернівці на 

рішення примарії міста щодо 

проведення нею мощення 

вулиці, що прилягає до її 

будинку. 

1935 р.   

2962  Справа про розгляд протесту 

інженера Брегніц Генріха на 

рішення примарії міста щодо 

проведення ним мощення 

вулиці, що прилягає до його 

будинку. 

1935 р.   

2963  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Штернберг Самсона на 

рішення тимчасової комісії 

примарії міста щодо 

проведення мощення ним 

вулиці, що прилягає до його 

будинку. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2964  Справа про розгляд протесту 1935 р.   
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мешканця м. Чернівці Целлер 

Віталіса на рішення 

тимчасової комісії щодо 

мощення ним вулиці, що 

прилягає до його будинку. 

2965  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці 

Олексюк Михая та Менюк 

Чічілії на рішення примарії 

щодо мощення ними вулиці, 

що прилягає до їхнього 

будинку. 

1935 р.   

2966  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Бахрін 

Іллі на рішення примарії 

щодо мощення ним вулиці, 

що прилягає до його будинку. 

1935 р. 

1939 р. 

  

2967  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Шафер 

Хуна на рішення примарії 

щодо мощення ним вулиці, 

що прилягає до його будинку. 

1935 р.   

2968  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Чернівці Вебер 

Густи на рішення примарії 

щодо мощення нею вулиці, 

що прилягає до її будинку. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2969  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Ролл 

Йосипа на рішення примарії 

щодо мощення ним вулиці, 

що прилягає до його будинку. 

1935 р.   

2970  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Штокер Йосипа на рішення 

примарії щодо мощення ним 

вулиці, що прилягає до його 

будинку. 

1935 р.   

2971  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Чернівці Бішер 

Гільди на рішення тимчасової 

1935 р. 

1936 р. 
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комісії примарії щодо 

відмови їй в наданні 

відстрочки в будівництві 

паркану навколо її будинку. 

2972  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Чернівці 

Шметер Регіни на рішення 

примарії щодо відмови їй в 

продовженні дозволу на 

будівництво. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2973  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Амстер 

Натана на рішення примарії 

щодо з’єднання міських труб 

з його каналізацією.  

1935 р.   

2974  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Шехтер Германа на рішення 

тимчасової комісії примарії 

міста щодо закриття 

каналізаційної труби, що 

з’єднує його квартиру з 

міською каналізацією. 

1935 р.   

2975  Справа про розгляд протесту 

домовласника Зіфлухт 

Теодора на рішення 

тимчасової комісії примарії 

м. Чернівці щодо видачі 

дозволу Розенцвайг Ісидору 

на будівництво 

каналізаційної ями. 

1935 р.   

2976  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Чернівці Гаммер 

Едіти на рішення примарії 

щодо відмови їй в 

будівництві тераси.  

1935 р.   

2977  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Кимпулунг 

Джингольд Абрама на 

рішення примарії щодо 

переміщення його кіоску. 

1935 р.   
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2978  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Ботман 

Волка на рішення тимчасової 

комісії примарії щодо 

знесення кіоску з продажу 

бензину. 

1935 р. 

1938 р. 

  

2979  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Курц 

Соломона на рішення 

примарії міста щодо знесення 

його будинку. 

1935 р.   

2980  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Гаврелюк Паула на рішення 

тимчасової комісії примарії 

м. Чернівці щодо знесення 

його будинку. 

1935 р.   

2981  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Квасник Еліаса на рішення 

примарії міста щодо знесення 

його будинку. 

1935 р.   

2982  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Голденшлеп Беньяміна на 

рішення тимчасової комісії 

примарії міста щодо знесення 

його будинку. 

1935 р.   

2983  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Лутвак 

Мозеса на рішення 

тимчасової комісії примарії 

міста щодо знесення його 

будинку. 

1935 р.   

2984  Справа про розгляд протесту 

спадкоємців померлого 

Біденберг Карл-Людвіка на 

рішення примарії міста щодо 

знесення їхнього будинку. 

1935 р.   

2985  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

1935 р. 

1936 р. 
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Вайсман М. на рішення 

примарії щодо знесення його 

сараїв. 

2986  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Гура-Гуморулуй 

Фішер Маркуса на рішення 

примарії міста щодо знесення 

його сараю. 

1935 р.   

2987  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Сторожинець 

Бер Симона на рішення 

примарії міста щодо знесення 

паркану біля його будинку. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2988  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Чернівці 

Романович Геновефи на 

рішення санітарної ради 

примарії міста щодо знесення 

її стайні. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2989  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

Крушбейн Арона на рішення 

тимчасової комісії при 

примарії міста щодо знесення 

паркану побудованого ним 

без дозволу. 

1935 р.   

2990  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці 

мешканця м. Гура-Гуморулуй 

Фішлер Маркуса на рішення 

примарії щодо накладення на 

нього штрафу за будівництво 

сараю без дозволу. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2991  Справа про розгляд протесту 

касира примарії комуни 

Ролопанешть Лешнарю 

Василя на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо скорочення посади 

касира в примарії комуни. 

1935 р.   

2992  Справа про розгляд протесту 1935 р.   
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претури волості Дорна на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Нягра-

Шарулуй щодо заміщення 

вакантної посади секретаря-

касира в зв’язку з 

призначенням секретаря 

нотарем примарії комуни.  

2993  Справа про розгляд протесту 

претури волості Сирет на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Рогожешть 

щодо призначення 

комунального радника 

Іванчук Михая помічником 

касира.  

1935 р.   

2994  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ніструлуй на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Хрещатик 

щодо призначення 

секретарем комуни Манек 

Василя. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2995  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Мілішауць 

Удудук Михая на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни щодо призначення на 

посаду секретаря примарії 

Кармач Георгія.  

1935 р.   

2996  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Войтінел 

Гершка Йосипа на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо призначення Кіфон 

Гаврила комунальним 

секретарем. 

1935 р. 

1936 р. 

  

2997  Справа про розгляд заяви 

примпретора волості 

Черемуш Бачинського 

Костянтина щодо 

1935 р.   
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анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Глиниця про 

призначення Едельгайт 

Йосипа секретарем-касиром 

примарії. 

2998  Справа про розгляд заяви 

претури волості Черемуш 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Костешть про 

призначення Цуркан 

Костянтина секретарем 

примарії. 

1935 р.   

2999  Справа про розгляд протесту 

примпретора волості 

Черемушулуй Бачинського 

Костянтина на рішення 

тимчасової комісії примарії 

комуни Слобозія-Банілей 

щодо призначення 

секретарем Дметрюк Георгія. 

1935 р.   

3000  Справа про розгляд протесту 

претури волості Козьминулуй 

на рішення комунальної ради 

комуни Тарашень щодо 

призначення комунальним 

секретарем Залуцького 

Леона. 

1935 р.   

3001  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Доротея 

Цібу Іоана на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо призначення 

комунальним касиром Легач 

Василя. 

1935 р.   

3002  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

Черемушулуй на рішення 

тимчасової комісії примарії 

комуни Карапчіу щодо 

1935 р. 

1937 р. 
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призначення на посаду 

комунального касира Ліфшес 

Мозеса. 

3003  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

Черемушулуй на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Бабешть щодо 

залишення на службі 

секретаря примарії Яворенко 

Георгія. 

1935 р. 

1937 р. 

  

3004  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Сучава Янович 

Георгія на рішення 

комунальної ради примарії  

м. Сучава щодо прийняття на 

службу в примарію м. Сучава 

Макарічук Теофіла. 

1935 р. 

1936 р. 

  

3005  Справа про розгляд протесту 

адвоката в м. Чернівці щодо 

призначення адміністратором 

будинку інвалідів Нещук 

Леона. 

1935 р. 

1936 р. 

  

3006  Справа про розгляд протесту 

примарії м. Пашкань проти 

анулювання префектурою 

повіту Бая рішення щодо 

призначення Гершкович 

Бернарда адвокатом примарії. 

1935 р.   

3007  Справа про розгляд протесту 

адвоката комуни Пашкань 

Гершкович Бернарда на 

рішення префектури 

Байського повіту щодо 

відмови в прийнятті його на 

службу. 

1935 р.   

3008  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                    

м. Чернівці Едельштейн 

Беньяміна на рішення 

примарії щодо призначення 

1935 р. 

1936 р. 

  



                                                                          473 

його на позаштатну посаду до 

переведення на пенсію. 

3009  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                   

м. Чернівці Гершмюллера 

Венцеля на рішення примарії 

щодо призначення його на 

позаштатну посаду до 

переведення на пенсію. 

1935 р. 

1936 р. 

  

3010  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                   

м. Чернівці Салабан Карла на 

рішення примарії щодо 

переведення його на 

позаштатну посаду до 

переведення на пенсію. 

1935 р. 

1936 р. 

  

3011  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                   

м. Чернівці Зінгер Давида на 

рішення примарії щодо 

призначення його на 

позаштатну посаду в зв’язку з 

виходом на пенсію. 

1935 р. 

1936 р. 

  

3012  Справа про розгляд протесту 

дорожнього сторожа в комуні 

Долгешть Танасе Дмитра 

щодо відміни рішення 

постійно діючої делегації 

Байського повіту про 

тимчасове переведення його 

на штатну роботу. 

1935 р.   

3013  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                  

м. Чернівці Софронюка 

Миколи на рішення примарії 

щодо переведення його в 

санітарний відділ. 

1935 р. 

1937 р. 

  

3014  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                          

м. Чернівці Гоян Дмитра 

щодо відміни рішення 

1935 р. 

1936 р. 
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примарії про переведення 

його в санітарний відділ. 

3015  Справа про розгляд протесту 

нотаря примарії комуни 

Звиняче Чук Іоана на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту щодо звільнення його 

зі служби. 

1935 р.   

3016  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Цуркан 

Іона проти наказу 

Міністерства внутрішніх 

справ та примарії м. Чернівці 

щодо звільнення його з 

посади адміністративного 

директора примарії. 

1935 р. 

1936 р. 

  

3017  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                   

м. Чернівці на рішення 

примарії щодо звільнення 

його з займаної посади. 

1935 р.   

3018  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії комуни 

Бурдужень Максим Георгія 

на рішення комунальної ради 

примарії щодо усунення його 

з посади. 

1935 р. 

1936 р. 

  

3019  Справа про розгляд протесту 

секретаря примарії комуни 

Чумирна Гинку Симеона на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо звільнення 

його зі служби. 

1935 р.   

3020  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Сату-Маре 

на рішення комунальної ради 

примарії щодо звільнення зі 

служби касира Морошан 

Симеона. 

1935 р. 

1936 р. 

  

3021  Справа про розгляд протесту 

комунального радника 

1935 р. 

1936 р. 
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примарії комуни Михайлень 

Грінберг Хаскаля на рішення 

комунальної ради щодо 

відмови в звільнення касира 

примарії Гершку Лейба. 

3022  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Радауць 

Яросевич Мальвіни на 

рішення примарії міста щодо 

звільнення її зі служби в 

міській електростанції. 

1935 р. 

1936 р. 

  

3023  Справа про розгляд протесту 

комірника примарії                  

м. Филтичень Думитру 

Штефана на рішення 

тимчасової комісії щодо його 

звільнення. 

1935 р.   

3024  Справа про розгляд протесту 

адвоката в м. Чернівці Гербой 

Зена на рішення тимчасової 

комісії примарії щодо 

розірвання трудового 

договору. 

1935 р. 

1937 р. 

  

3025  Справа про розгляд протесту 

адвоката в м. Чернівці Зомер 

Йосипа на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо розірвання трудового 

договору. 

1935 р.   

3026  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                         

м. Филтичень на рішення 

примарії щодо підвищення в 

рангу начальника відділу 

примарії Грешану Георга.  

1935 р. 

1936 р. 

  

3027  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Фалтичень 

Яковлова Гаврила та Зарян 

Октава на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо підвищення на посаді 

1935 р.   
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та в рангу Джурка Юліана. 

3028  Справа про розгляд протесту 

службовців примарії                           

м. Чернівці на рішення 

тимчасової комісії примарії 

м. Чернівці щодо накладення 

дисциплінарного стягнення 

на службовців які не здали 

іспит з румунської мови. 

1935 р.   

3029  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                     

м. Чернівці Шерей Вікторії 

на рішення тимчасової комісії 

примарії м. Чернівці щодо 

накладення дисциплінарного 

стягнення на неї в зв’язку з не 

здачею іспиту з румунської 

мови. 

1935 р.   

3030  Справа про розгляд заяви 

службовця примарії               

м. Козмень Юрчук Георгія 

щодо встановлення його 

службового стажу. 

1934 р. 

1935 р. 

  

3031  Справа про розгляд заяви 

службовця примарії               

м. Козмень Курелюк Миколи 

щодо встановлення його 

службового стажу. 

1934 р 

1935 р. 

  

3032  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                                 

м. Чернівці Лойнгер Якоба на 

рішення примарії щодо 

призначення йому пенсії. 

1935 р. 

1936 р. 

  

3033  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                                 

м. Чернівці Розенвасер Міни 

на рішення примарії щодо 

призначення їй пенсії. 

1935 р. 

1936 р. 

  

3034  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                                 

м. Чернівці Уріх Едуарда на 

1935 р. 

1936 р. 
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рішення примарії щодо 

переведення його на пенсію. 

3035  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                                 

м. Чернівці Сойфер Нетти на 

рішення примарії щодо 

переведення її на пенсію. 

1935 р. 

1936 р. 

  

3036  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                                 

м. Чернівці Мігула Матильди 

на рішення примарії щодо 

переведення її на пенсію. 

1935 р. 

1936 р. 

  

3037  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                                 

м. Чернівці Зайднер Менделя 

на рішення примарії щодо 

переведення його на пенсію. 

1935 р. 

1936 р. 

  

3038  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                                 

м. Чернівці Матерн Іоана на 

рішення примарії щодо 

переведення його на пенсію. 

1935 р. 

1936 р. 

  

3039  Справа про розгляд протесту 

претури волості Гуморулуй 

на рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Доротея 

щодо списання 

заборгованості з примаря 

комуни Русу Василя. 

1935 р.   

3040  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії комуни Сатул-Маре 

на рішення комунальної ради 

примарії щодо списання 

заборгованості з примаря 

комуни Раду Морошану.  

1935 р.   

3041  Справа про розгляд протесту 

колишніх службовців 

примарії комуни 

Неполокауць Душкевич 

Еміля та Сорочану Прокопія 

1935 р. 

1936 р. 
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на рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

внесення ними в касу коштів 

яких не вистачає. 

3042  Справа про розгляд заяви 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії м. Вама про 

звільнення касира Добош 

Еміліана та збирача податків 

Сименеску Іоана від внесення 

коштів в рахунок гарантійної 

поруки. 

1935 р. 

1936 р. 

  

3043  Справа про розгляд протесту 

претури волості Молдова на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Пожорита 

щодо звільнення від внесення 

гарантійної застави при 

призначенні касира Авокович 

Антона та Флоча Сильвестра. 

1935 р.   

3044  Справа про розгляд протесту 

колишніх розпорядників 

кредитів комуни Горбова 

Пуріч Т., Кохали Х., та 

Замфірю Г. на рішення 

префектури Дорохойського 

повіту щодо проведення їм 

нарахування при 

затвердженні фінансового 

звіту комуни за 1928 р. 

1935 р. 

1940 р. 

  

3045  Справа про розгляд протесту 

претури волості Босанча на 

рішення комунальної ради 

комуни Бурдужень щодо 

встановлення розміру 

відрядних на утримання 

членів комунальної ради. 

1935 р.   

3046  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

1935 р.   



                                                                          479 

примарії комуни Кошна 

Флоря Амбросія на рішення 

комунальної ради щодо 

нарахування відрядних 

примарю Тодашко Семену. 

3047  Справа про розгляд заяви 

примарії комуни Михайлень 

щодо повернення колишніми 

комунальними радниками 

Бинческу Ілієм, Векслер Л., 

та Паулович Григорієм 

коштів отриманих за участь в 

засіданнях комунальної ради. 

1935 р.   

3048  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

Черемушулуй на рішення 

тимчасової комісії примарії 

комуни Кабешть щодо 

призначення грошової 

надбавки до зарплати 

примпретору. 

1935 р. 

1936 р. 

  

3049  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Дорна-

Кандренілор Кандря Бозга на 

рішення комунальної ради 

щодо стягнення з його 

зарплати за самовільний 

вихід у відпустку. 

1935 р. 

1936 р. 

  

3050  Справа про розгляд протесту 

примаря м. Чернівці Сбіера 

Раду та членів постійно 

діючої комісії при примарії 

Таранул Ераста та Каснер 

Соломона на рішення 

примарії щодо повернення 

ними коштів неправильно 

нарахованих при отриманні  

зарплати.  

1935 р.   

3051  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Сучевень 

Амар Лазара та заступника 

1935 р. 

1936 р. 
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примаря Драгош Сучевана на 

рішення тимчасової комісії 

примарії м. Сторожинець 

щодо повернення ними 

коштів неправильно 

отриманих в рахунок 

зарплати. 

3052  Справа про розгляд протесту 

швейцара примарії                   

м. Чернівці Антонович 

Миколи на рішення 

тимчасової комісії щодо 

відмови в видачі йому 

матеріальної допомоги. 

1935 р.   

3053  Справа про розгляд протесту 

претури волості Дорна на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Кошна щодо 

надання грошової допомоги 

Тодашка Савину. 

1935 р.   

                      1936 рік        

3054  Заяви службовців про 

надання їм відпусток та 

листування з Міністерством 

внутрішніх справ по цьому 

питанню.  

1936 р.   

3055  Запрошення префекта 

Чернівецького повіту щодо 

взяття участі службовцями 

адміністративного суду в 

ювілейних святкуваннях. 

1936 р.   

3056  Відомості на виплату 

зарплати службовцям за 

грудень 1936 р. 

1936 р.   

3057  Акт обкладання 

адміністративного суду 

комунальними податками на 

1936-1937 рр. 

1936 р.   

3058  Документи (договір, акт, 

листування) про придбання 

палива для адміністративного 

1936 р.   
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суду. 

3059  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії комуни Михайлень 

на рішення префектури 

Дорохойського повіту щодо 

заміни комунальної ради 

тимчасовою комісією 

примарії. 

1936 р.   

3060  Справа про розгляд протесту 

префектури Сучавського 

повіту проти розпуску 

комунальної ради примарії 

комуни Петрауць. 

1936 р.   

3061  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Звиняча 

Лесюк Дмитра, Ткачук Ілія та 

Кац Лендера на результати 

виборів членів комунальної 

ради. 

1936 р.   

3062  Справа про розгляд протесту 

членів комунальної ради 

примарії комуни Городнікул-

де-Жос Теляга Василя, 

Попеску Андрія та Оніка 

Дмитра проти складу 

новообраної комунальної 

ради. 

1936 р.   

3063  Справа про розгляд протесту 

помічника примаря комуни 

Ретопанешть Кітікаріу 

Миколи на результати 

виборів примаря. 

1936 р.   

3064  Справа про розгляд протесту 

Баішешть Влад Костянтина 

на рішення префектури 

Сучавського повіту щодо 

звільнення його зі служби. 

1936 р.   

3065  Справа про розгляд протесту 

члена комунальної ради 

примарії м. Дорохой 

1936 р.   
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Ліповича Фрідріха на 

рішення комунальної ради 

щодо його звільнення. 

3066  Справа про розгляд протесту 

адвоката в м. Дорохой 

Якубовича Георгія на 

рішення комунальної ради 

примарії м. Дорохой щодо 

звільнення члена ради 

Ліпович Фрідріха. 

1936 р.   

3067  Скарга комунальних радників 

примарії комуни Капул-

Кодрулуй на примаря 

Арделян Василя за службові 

зловживання. 

1936 р.   

3068  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Леснезь 

Поповича Г. на рішення 

тимчасової комісії 

префектури Байського повіту 

щодо відділення с. Гура-

Баділіцей від комуни 

Столничень та приєднання до 

комуни Леснезь. 

1936 р. 

1939 р. 

  

3069  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ніструлуй на 

рішення комунальної ради 

примарії зафіксовані в 

протоколі. 

1936 р.   

3070  Справа про розгляд протесту 

колишнього примаря комуни 

Ватра-Дорней Росой Ігнатія 

на рішення тимчасової комісії 

зафіксовані в протоколі 

засідання комісії. 

1936 р. 

1937 р. 

  

3071  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Козмень 

Константиновича Лазаря, 

Моргоч Миколи та Лонек 

Антона на рішення 

тимчасової комісії примарії 

1936 р.   
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зафіксовані в протоколі. 

3072  Справа про розгляд протесту 

синдикату домовласників 

проти затвердження бюджету 

примарії м. Чернівці на 1936-

1937 фінансовий рік. 

1936 р.   

3073  Справа про розгляд протесту 

претури волості Ілішешть на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Таргауць 

щодо відкриття додаткових 

кредитів на утримання комісії 

з організації протиповітряної 

оборони комуни. 

1936 р.   

3074  Справа про розгляд протесту 

фірми «Уніуня Англо-

Ромина» в комуні Бурдужень 

на рішення примарії                    

м. Чернівці щодо 

затвердження правил 

введення податків за ввезення 

в м. Чернівці продуктів 

тваринного походження. 

1936 р. 

1939 р. 

  

3075  Справа про розгляд протесту 

мешканки комуни Кулауць 

Шлесінгер Сари на рішення 

комунальної ради щодо 

введення податку на 

утримання комунальної 

дороги. 

1936 р.   

3076  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Козмень щодо 

участі примаря комуни в 

обкладанні мешканців 

комунальними податками. 

1936 р.   

3077  Справа про розгляд запиту 

примарії комуни Козмень 

щодо обкладання податками 

власників кімнат з меблями. 

1936 р.   

3078  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Корнул-

1936 р.   
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Лунчій Гопулеле Василя та 

Маковей Симеона на рішення 

комунальної ради щодо 

відмови в обкладанні 

промислових підприємств 

комунальними податками. 

3079  Справа про розгляд протесту 

товариства «Марешть» в          

м. Чернівці проти обкладання  

прибутковими податками.  

1936 р.   

3080  Справа про розгляд протесту 

комерсантів в м. Заставна 

Сегал Давида та Гласнер 

Якоба на рішення тимчасової 

комісії примарії щодо 

обкладання прибутковими 

податками комерсантів. 

1936 р.   

3081  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Бухарест 

Думитреску Василя на 

рішення комунальної ради 

комуни Вама щодо 

обкладання його 

комунальним податком за 

перевезення гравію 

комунальною дорогою. 

1936 р. 

1939 р. 

  

3082  Справа про розгляд заяви 

префектури Чернівецького 

повіту щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Орашень 

про зниження Крайсбергер 

Етті, Куглер Мейлеху та 

Чердарек Миколі 

комунальних податків. 

1936 р. 

1937 р. 

  

3083  Справа про розгляд заяви 

претури волості Молдова 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Молдова-Сулиця про 

зниження фірмі «А. Гелбер» 

1936 р.   
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податків за користування 

комунальними дорогами. 

3084  Справа про розгляд протесту 

префектури Кимпулунгського 

повіту на рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Вама щодо зниження 

комунальних податків на 

перевезення дров 

комунальними дорогами. 

1936 р.   

3085  Справа про розгляд протесту 

претури волості Флондорень 

на рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Баніла щодо 

зниження комунального 

податку орендарю корчми 

Голдгаген Рухелу. 

1936 р.   

3086  Справа про розгляд запиту 

претури волості Герца щодо 

встановлення максимальних 

цін на хліб для комун, в яких 

немає пекарень. 

1936 р.   

3087  Справа про розгляд протесту 

претури волості Молдова на 

рішення комунальної ради 

примарії Валя-Боулуй щодо 

зниження комерсантам 

Вейсброд С. та Рол Ізраелу 

цін на продаж лісових 

матеріалів. 

1936 р.   

3088  Справа про розгляд протесту 

власника пекарні в                    

м. Чернівці Вайсмана 

Маркуса на рішення примарії 

щодо закриття його пекарні. 

1936 р.   

3089  Справа про розгляд протесту 

претури волості 

Шипеніцулуй на рішення 

тимчасової комісії комуни 

Іванкауць щодо 

врегулювання земельного 

1936 р. 

1937 р. 
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конфлікту примарії з Якон 

Євгеном та Оленою. 

3090  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Кимпулунг 

Прундян Миколи та Ерган 

Себастіана на рішення 

примарії щодо передачі 

земельної ділянки товариству 

«Дештеітаря». 

1936 р. 

1937 р. 

  

3091  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Ватра-

Молдовіцей Чімбру Козьми 

та Ушер Берла на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо продажу Труфан 

Веньяміну земельної ділянки 

для будівництва будинку. 

1936 р. 

1937 р. 

  

3092  Справа про розгляд заяви 

префектури Сучавського 

повіту щодо анулювання 

рішення комунальної ради 

щодо продажу Хорга Теофілу 

комунальної земельної 

ділянки.  

1936 р. 

1937 р. 

  

3093  Справа про розгляд протесту 

претури волості Гуморулуй 

на рішення комунальної ради 

примарії комуни Воронець 

щодо продажу нерухомого 

майна, яке належить 

примарії. 

1936 р.   

3094  Справа про розгляд протесту 

претури волості Сирет на 

рішення тимчасової комісії 

примарії комуни Вашкауць 

щодо обміну земельної 

ділянки під пасовище. 

1936 р.   

3095  Справа про розгляд заяви 

претури волості Ніструлуй 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

1936 р.   
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комуни Букшоая про здачу в 

оренду Кохут Миколі 

земельної ділянки. 

3096  Справа про розгляд протесту 

акціонерного товариства 

«Дістрібуція» в м. Бухарест 

на рішення постійно діючої 

делегації комунальної ради 

примарії м. Сучава щодо 

здачі в оренду фірмі 

«Аутобензина» земельної 

ділянки для будівництва 

кіосків з продажу нафтових 

продуктів. 

1936 р.   

3097  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Боденць-

Векь Ткач Андрія на рішення 

примарії щодо здачі в оренду 

земельної ділянки для 

полювання. 

1936 р.   

3098  Справа про розгляд протесту 

примпретора волості Ватра-

Дорней проти здачі в оренду 

Ромаскан Штефану права на 

полювання на території 

комуни Липовень. 

1936 р.   

3099  Справа про розгляд протесту 

префектури Кимпулунгського 

повіту на рішення 

комунальної ради комуни 

Вама щодо зниження Балтал 

Тоадеру та Лупашку Ністору 

грошової компенсації за 

порушення лісового статуту. 

1936 р.   

3100  Справа про розгляд протесту 

домовласника Дропел Малчі 

на рішення тимчасової комісії 

при примарії м. Кимпулунг 

щодо оголошення його двору 

комунальною дорогою. 

1936 р. 

1937 р. 

  

3101  Справа про розгляд протесту 1936 р.   
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мешканців комуни Кошна на 

рішення комунальної ради 

щодо заборони створення 

загороди для худоби в 

комунальному лісі. 

3102  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Станешть-

де-Жос Никоровича Адріана 

на результати продажу 

примарією з аукціону права 

на експлуатацію корчми. 

1936 р.   

3103  Справа про розгляд протесту 

комерсанта Розенман Карл-

Лео на результати 

проведеного примарією             

м. Чернівці аукціону на здачу 

підрядів для постачання 

цементу. 

1936 р.   

3104  Справа про розгляд заяви 

претури волості Молдова 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Ватра-Молдовіцей 

щодо безкоштовного надання 

будівельних матеріалів 

читальні «Петру Рареш». 

1936 р.   

3105  Справа про розгляд протесту 

директора школи в комуні 

Валя-Боулуй Бадалуца Іоана 

на рішення комунальної ради 

примарії щодо продажу 

комунальних дров 

комерсанту Вейсброд 

Самуілу по заниженим цінам. 

1936 р.   

3106  Справа про розгляд протесту 

товариства «Індустрія» в 

комуні Фрасин на рішення 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо затвердження 

результатів продажу з 

аукціону дров примарією 

1936 р.   
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комуни Фрасин. 

3107  Справа про розгляд протесту 

комерсанта в м. Ватра-

Дорней Кернер Якоба на 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо продовження 

Аврам Янку договору про 

постачання машинним 

маслом та бавовною комуни. 

1936 р.   

3108  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Берегомет 

Бірнбаум Герша на рішення 

примарії комуни Зеленеу 

щодо виплати ним 

заборгованості по орендній 

платі. 

1936 р.   

3109  Справа про розгляд протесту 

примарії комуни Палтініш на 

рішення комунальної ради 

примарії щодо зниження 

орендної плати за оренду 

корчми Перец Мойсі. 

1936 р.   

3110  Справа про розгляд протесту 

претури волості Миліні на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Соска щодо 

зниження Попеску Григорію 

та Греку Костянтину 

орендної плати за оренду 

корчми. 

1936 р.   

3111  Справа про розгляд протесту 

претури волості Босанча на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Дарманешть 

щодо зниження орендної 

плати за оренду права на 

торгівлю спиртними 

напоями. 

1936 р.   

3112  Справа про розгляд протесту 

фірми «Фулфіер» в                     

м. Чернівці на рішення 

1936 р. 

1937 р. 
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префектури щодо передачі 

фірмі «Мешел Герман» 

підряду на будівництво 

телефонної мережі. 

3113  Справа про розгляд протесту 

мешканців комуни Серауць-

де-Сус Леуш Михая та 

Плешка Йосипа на рішення 

примарії щодо відмови в їм 

видачі дозволу на 

будівництво церкви поблизу 

комунальної дороги. 

1936 р.   

3114  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці 

Лупашко Михая та Пілц 

Михая на рішення примарії 

щодо будівництва будівель з 

цегли по вул. Підгірній. 

1936 р.   

3115  Справа про розгляд протесту 

греко-католицької парафії      

м. Чернівці на рішення 

примарії щодо відмови в 

видачі їм дозволу на 

будівництво церкви та 

притулку. 

1936 р.   

3116  Справа про розгляд протесту 

домовласника Лазаров Лаури 

на рішення тимчасової комісії 

при примарії м. Чернівці 

щодо відмови в видачі 

дозволу на будівництво. 

1936 р.   

3117  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Бояни 

Сіечіал Станіслава на 

рішення тимчасової комісії 

примарії м. Чернівці щодо 

відмови йому в видачі 

дозволу на будівництво 

будинку. 

1936 р. 

1939 р. 

  

3118  Справа про розгляд протесту 

мешканця передмістя                

1936 р.   
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м. Чернівці Монастириштя 

Бойтеля Йосипа на рішення 

тимчасової комісії примарії 

м. Чернівці щодо відмови в 

видачі йому дозволу на 

будівництво будинку. 

3119  Справа про розгляд протесту 

домовласників Шнірх 

Едмунда та Антонії на 

рішення тимчасової комісії 

при примарії щодо видачі 

дозволу архітектору Елінг 

Моріцу на будівництво 

будинку. 

1936 р. 

1938 р. 

  

3120  Справа про розгляд протесту 

комерсанта в м. Чернівці 

Лебеля Якоба на рішення 

примарії щодо видачі дозволу 

домовласникам Делігдіш 

Густаву та Ельзі на 

будівництво вхідних воріт. 

1936 р.   

3121  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці 

Кауленберг Ісидора та 

Вейдман Сусанни на рішення 

примарії міста щодо видачі 

дозволу Генесу Захарію на 

будівництво тераси.  

1936 р.   

3122  Справа про розгляд протесту 

домовласниці Авербах Фани 

на рішення тимчасової комісії 

примарії м. Чернівці щодо 

знесення підсобних 

приміщень, що належать їй. 

1936 р.   

3123  Справа про розгляд протесту 

мешканки м. Чернівці 

Головате Антонії на рішення 

тимчасової комісії примарії 

щодо знесення паркану 

відремонтованого без 

дозволу. 

1936 р.   
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3124  Справа про розгляд протесту 

мешканців м. Чернівці 

Баршах Леона та 

Бертшнайдер Мозеса на 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо виселення їх з 

квартири. 

1936 р. 

1938 р. 

  

3125  Справа про розгляд протесту 

претури волості Дорна на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Кирлібаба 

щодо визнання румунського 

громадянства за Гроніх 

Нафталі. 

1936 р. 

1938 р. 

  

3126  Справа про розгляд протесту 

колишнього секретаря 

примарії комуни Палтініш 

Цуркану Георгія на рішення 

комунальної ради щодо 

призначення Гіба Петра 

секретарем-касиром. 

1936 р.   

3127  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Баінець 

Оларіу Георгія на рішення 

комунальної ради щодо 

призначення на посаду 

комунального секретаря-

касира Мірвольд Едуарда. 

1936 р.   

3128  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Ватра-

Молдовіцей Попеску Тоадера 

на рішення комунальної ради 

примарії щодо призначення 

Кіруц Михайла комунальним 

збирачем податків. 

1936 р.   

3129  Справа про розгляд заяви 

претури волості Молдова 

щодо анулювання рішення 

комунальної ради примарії 

комуни Молдовіца щодо 

призначення Коморіцан 

1936 р.   
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Дмитра комунальним 

лісничим. 

3130  Справа про розгляд протесту 

секретаря примарії комуни 

Берегомет Стрішка Ореста на 

рішення тимчасової комісії 

примарії щодо його 

звільнення. 

1936 р.   

3131  Справа про розгляд протесту 

комунального охоронця 

комуни Жучка-Веке Медвігі 

Мафтея на рішення примарії 

щодо його звільнення. 

1936 р.   

3132  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Зінгер 

Давид-Менделя на рішення 

тимчасової комісії при 

примарії щодо звільнення 

його зі служби в примарії. 

1936 р.   

3133  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                   

м. Чернівці Губка-Безбородко 

Дмитра на рішення 

тимчасової комісії при 

примарії щодо його 

звільнення.  

1936 р.   

3134  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії                      

м. Чернівці Блас Іоана на 

рішення тимчасової комісії 

при примарії щодо 

звільнення його зі служби в 

зв’язку з не здачею іспиту з 

румунської мови. 

1936 р.   

3135  Справа про розгляд протесту 

санітарного інспектора 

комуни Якобень на рішення 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо його звільнення. 

1936 р.   

3136  Справа про розгляд протесту 

юрист-консультанта примарії 

1936 р.   
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м. Чернівці Гербай Зена 

проти порушення трудового 

договору укладеного ним з 

примарією. 

3137  Справа про розгляд протесту 

пенсіонера в м. Кимпулунг 

Яука Штефана на рішення 

префектури Кимпулунгського 

повіту щодо підвищення в 

рангу службовців Таутул 

Костянтина та Стругар Іона. 

1936 р.   

3138  Справа про розгляд протесту 

нотаря комуни Миткеу 

Радонського Корнела на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

накладення на нього 

дисциплінарного стягнення. 

1936 р.   

3139  Справа про розгляд протесту 

секретаря примарії комуни 

Козмень Тотоеску 

Костянтина на рішення 

префектури Чернівецького 

повіту щодо накладення на 

нього дисциплінарного 

стягнення. 

1936 р.   

3140  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії комуни 

Козмень Курелюк Миколи на 

рішення префектури 

Чернівецького повіту щодо 

накладення на нього 

дисциплінарного стягнення. 

1936 р.   

3141  Справа про розгляд протесту 

колишніх розпорядників 

кредитів комуни Пирнул-

Негру Запаронюк Партенія та 

Танасічук Симеона на 

рішення тимчасової комісії 

префектури Чернівецького 

повіту щодо проведення на 

1936 р. 

1940 р. 
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них нарахування при 

затвердженні фінансового 

звіту. 

3142  Справа про розгляд запиту 

примарії м. Ватра-Дорней 

щодо стягнення податків з 

зарплати державних 

службовців. 

1936 р.   

3143  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Жучка-

Веке Хлем Штефана на 

рішення примарії щодо 

відмови йому в виплаті 

заборгованості по зарплаті. 

1936 р.   

3144  Справа про розгляд протесту 

службовця електростанції          

м. Чернівці Каіндл 

Вільгельміни на рішення 

примарії щодо відмови їй в 

підвищення зарплати. 

1936 р.   

3145  Справа про розгляд протесту 

службовця електростанції     

м. Чернівці Іонеску Трояна на 

рішення примарії щодо 

відмови йому в підвищенні 

зарплати. 

1936 р.   

3146  Справа про розгляд протесту 

службовця електростанції           

м. Чернівці Киселиця Едуард-

Павеля на рішення примарії 

щодо відмови йому в 

підвищенні зарплати. 

1936 р.   

3147  Справа про розгляд протесту 

службовця електростанції         

м. Чернівці Добржану Миколі 

на рішення примарії щодо 

відмови йому в підвищенні 

зарплати. 

1936 р.   

3148  Справа про розгляд протесту 

службовця електростанції     

м. Чернівці Тяку Костянтина 

1936 р.   
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на рішення примарії щодо 

відмови йому в підвищенні 

зарплати. 

3149  Справа про розгляд протесту 

службовця електростанції           

м. Чернівці Порфіряну 

Модеста на рішення примарії 

щодо відмови йому в 

підвищенні зарплати. 

1936 р.   

3150  Справа про розгляд протесту 

службовця електростанції              

м. Чернівці Путнауер Артура 

на рішення примарії щодо 

відмови йому в підвищенні 

зарплати. 

1936 р.   

3151  Справа про розгляд протесту 

претури волості Молдова на 

рішення комунальної ради 

примарії комуни Дейя щодо 

виплати з бюджетних коштів 

гонорару адвокату за ведення 

судових справ примарії проти 

мешканців які порушили 

лісовий статут. 

1936 р.   

3152  Справа про розгляд протесту 

примаря комуни Кошна 

Тодашка Симеона на рішення 

комунальної ради примарії 

щодо виплати відрядних 

священику парафії Кошна. 

1936 р.   

3153  Особова справа службовця 

дорожнього управління 

Дучак Василя, передане 

апеляційним судом 

Буковини. 

1922 р. 

1936 р. 

  

                      1937 рік        

3154  Рішення Верховного 

адміністративного суду на 

запит про компетенцію 

адміністративних судів в 

розгляді справ затверджених 

1937 р.   
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Міністерством внутрішніх 

справ. 

3155  Рішення адміністративного 

суду за 1937 р. 

1937 р.   

3156  Акт та рапорти Міністерства 

внутрішніх справ про 

призначення складу суду на 

літній період. 

1937 р.   

3157  Акт про призначення 

службовців суду на період 

святкування Різдва. 

1937 р.   

3158  Заява службовців про 

надання їм відпусток та 

листування з Міністерством 

внутрішніх справ по цьому 

питанню. 

1937 р. 

1938 р. 

  

3159  Кваліфікаційний листок 

службовця Тимку Георгія . 

1937 р.   

3160  Відомість на виплату 

зарплати службовцям за 

січень 1937 р. 

1937 р.   

3161  Відомості на виплату 

зарплати службовцям 

адміністративного суду та акт 

проведення стягнення з 

зарплати камердинера 

Стрежак Василя за запізнення 

та невихід на роботу. 

1937 р.   

3162  Рішення адміністративного 

суду про розгляд протесту 

мешканця м. Бухарест 

Думитреску Василя проти 

обкладання його примарією 

комуни Вама податками за 

перевезення лісоматеріалів 

комунальною дорогою. 

1937 р.   

3163  Постанова примаря                      

м. Чернівці щодо 

встановлення максимальних 

цін на продукти харчування, 

за користування 

1937 р.   
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транспортними засобами та 

готелями передані до відома. 

                      1938 рік        

3164  Заява службовців щодо 

підвищення їх на посаді, 

надання відпусток та 

листування з Міністерством 

внутрішніх справ по цьому 

питанню. 

1938 р.   

3165  Відомості на виплату 

зарплати службовцям 

адміністративного суду за 

1938 р. 

1938 р.   

3166  Кваліфікаційний лист 

службовця Тимку Георгія. 

1938 р. 

1939 р. 

  

3167  Підзвітні документи про 

господарські витрати 

адміністративного суду. 

1938 р. 

1939 р. 

  

                      1939 рік        

3168  Рішення адміністративного 

суду за 1939-1940 рр. 

1939 р. 

1940 р. 

  

3169  Акт обкладання 

адміністративного суду 

комунальними податками на 

1939-1940 рр. 

1939 р.   

3170  Відомості на виплату 

зарплати службовцям за 

січень, лютий та березень 

1939 р. 

1939 р.   

3171  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Лужень 

Шаес Германа на рішення 

примарії щодо відмови в 

визнанні за ним права на 

румунське громадянство. 

1939 р. 

1940 р. 

  

3172  Справа про розгляд протесту 

мешканця м. Чернівці Тарко 

Максима на рішення примарії 

щодо відмови в видачі йому 

посвідчення про його 

1939 р. 

1940 р. 
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відношення до прийняття 

іноземного громадянства. 

3173  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Адинката 

Шефер Емануїла на рішення 

примарії комуни Тереблеча-

Ноуа щодо відмови у 

внесенні його в списки для 

визнання румунського 

громадянства. 

1939 р. 

1940 р. 

  

3174  Справа про розгляд протесту 

мешканця комуни Карапчіу 

Лувші Вольфа на рішення 

примарії комуни Тереблеча-

Ноуа щодо відмови у 

внесенні його в списки для 

визнання румунського 

громадянства. 

1939 р. 

1940 р. 

  

3175  Справа про розгляд протесту 

адвоката Штейнберг Хаіма в 

комуні Сулиця на рішення 

префекта Хотинського повіту 

щодо затвердження правил 

стягнення комунальних 

податків. 

1939 р. 

1940 р. 

  

3176  Рішення адміністративного 

суду про накладання 

адміністративного стягнення 

на начальника бухгалтерії 

примарії м. Чернівці 

Бакулинського Артемія за 

недбалість в роботі. 

1939 р.   

3177  Справа про розгляд протесту 

службовця примарії м. 

Чернівці Розенгек Фанни на 

рішення примарії щодо 

нарахування їй зарплати. 

1939 р. 

1940 р. 

  

                      1940 рік        

3178  Рішення адміністративного 

суду за 1940 р. 

1940 р.   

3179  Справа про розгляд заяви 1940 р.   
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мешканця м. Дарабань 

Машку Хаім-Іцика щодо 

визначення йому категорії 

румунського громадянства, 

передбаченого законом для 

євреїв. 

1942 р. 

3180  Справа про розгляд заяви 

мешканця комуни Савень 

Аронович Марка щодо 

визначення йому категорії 

румунського громадянства, 

передбаченого законом для 

євреїв. 

1940 р. 

1941 р. 

  

3181  Справа про розгляд заяви 

мешканця м. Фалтичень 

Калман Калмана щодо 

визначення йому категорії 

румунського громадянства, 

передбаченого законом для 

євреїв. 

1940 р. 

1942 р. 

  

3182  Справа про розгляд заяви 

мешканця комуни Бурдужень 

Файбші Хаіма щодо 

визначення йому категорії 

румунського громадянства, 

передбаченого законом для 

євреїв. 

1940 р. 

1941 р. 

  

3183  Справа про розгляд заяви 

мешканця комуни Худешть 

Янку Аврама щодо 

визначення йому категорії 

румунського громадянства, 

передбаченого законом для 

євреїв. 

1940 р. 

1941 р. 

  

3184  Справа про розгляд заяви 

мешканців м. Фалтичень 

Абрамович Сабіни та Соси 

щодо визначення їм категорії 

румунського громадянства, 

передбаченого законом для 

євреїв. 

1940 р. 

1942 р. 
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3185  Справа про розгляд заяви 

мешканця комуни Бурдужень 

Корнач Гершку щодо 

визначення йому категорії 

румунського громадянства, 

передбаченого законом для 

євреїв. 

1940 р. 

1941 р. 

  

3186  Справа про розгляд заяви 

мешканця м. Дорохой 

Маркович Якоб-Іосуба щодо 

визначення йому категорії 

румунського громадянства, 

передбаченого законом для 

євреїв. 

1940 р. 

1941 р. 

  

3187  Справа про розгляд заяви 

мешканця комуни Михайлень 

Лейб Фроіма щодо 

визначення йому категорії 

румунського громадянства, 

передбаченого законом для 

євреїв. 

1940 р. 

1941 р. 

  

3188  Справа про розгляд заяви 

мешканця м. Фалтичень 

Грінберг Давида щодо 

визначення йому категорії 

румунського громадянства, 

передбаченого законом для 

євреїв. 

1940 р. 

1942 р. 

  

3189  Справа про розгляд заяви 

мешканця комуни Савень 

Антонір Струла щодо 

визначення йому категорії 

румунського громадянства, 

передбаченого законом для 

євреїв. 

1940 р. 

1941 р. 

  

3190  Справа про розгляд заяви 

мешканця м. Фалтичень Флус 

Берка щодо визначення йому 

категорії румунського 

громадянства, передбаченого 

законом для євреїв. 

1940 р. 

1942 р. 
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3191  Справа про розгляд заяви 

мешканця м. Фалтичень Флус 

Тона щодо визначення йому 

категорії румунського 

громадянства, передбаченого 

законом для євреїв. 

1940 р. 

1942 р. 

  

3192  Справа про розгляд протесту 

касира примарії комуни 

Кучурул-Мік Домчук Олексія 

проти проекту бюджету на 

1940-1941 рр., в якому 

передбачено скорочення його 

посади. 

1940 р. 

1943 р. 

  

3193  Справа про розгляд протесту 

колишнього нотаря комуни 

Клокучка Гріманського 

Володимира на рішення 

королівського намісника 

щодо його звільнення. 

1940 р. 

1943 р. 

  

  Без дати    

3194  Положення про функції, 

компетенцію 

адміністративного суду, його 

відділів та правилах 

внутрішнього розпорядку. 

   

3195  Перелік претур повітів 

Буковини з зазначенням 

їхнього місцезнаходження 

надісланий до відома. 

   

3196  Додатковий інвентарний опис 

майна водокачок комун 

Рогізна, Ленцешть та Магала. 
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До опису внесено            3197    (три тисячі сто дев’яносто сім)             справа 
                                               (числом і словами)  

 

з №  1   по №  3196 , у тому числі: 

     

літерні №№ 52 б, 497 б.                                                           , вибули №№ 1184  

          

 

Укладач опису  пров. спец. відділу обліку та НДА                           Демчук А.І. 
(посада    підпис    розшифрування підпису) 

 

„___”_________ 201_ р. 

 

 

 

СХВАЛЕНО 

Протокол засідання ЕПК 

Державного архіву  

Чернівецької області 

_________ № _____ 

 


