
Ansamblul urban Piața Cetății 

 

Centrul absolut al localității este piața mare, al cărui front de nord-vest este asigurat de câteva 

clădiri publice, între care și Primăria. Fronturile pieței sunt dens construite și în general P+1. Este 

concentrarea maximă de dotări, în special comerciale.  

Zona pieței și a Culei reprezintă focarul concentrării relativ radiale a rețelei stradale majore dinspre 

sud și dinspre est și câteva străzi dinspre est-nord-est. Piața Cetății, care stă în umbra Culei, poartă 

stigma pluralistică a locuitorilor ei. Este punctul central în care și pe lîngă care se petrece viața 

localității. Negustori de toate naționalitățile și-au avut prăvăliile aici în perioada interbelică. 

 Piața exista cu siguranță în sec. XVIII, dar originile ei pot fi mai vechi, coborând chiar și în 

perioada otomană. Are formă dreptunghiulară, laturile de est și de sud fiind mai lungi decît laturile 

de nord și sud. Așa cum se poate vedea pe un desen din anul 1850, clădirile de pe laturile de est și 

de vest prezentau arcade boltite deschise, sub forma unui coridor, de la un capăt la altul al celor 

două laturi, clădiri care dovedeau în mod clar stilul turcesc oriental. Toate aceste arcade au dispărut 

în jurul anului 1900, la o singură clădire, pe colțul de nord-vest, fiind redeschise, în anii 60-70 ai 

secolului trecut. Majoritatea clădirilor sunt construite, într-o primă fază, în sec. XVIII, dar au 

suferit mai multe transformări de-a lungul timpului. Laturile de est și vest erau înțesate de prăvălii, 

latura de nord este compusă din case de locuit, fosta primărie, construită într-un parc frumos. La 

est, tot într-un părculeț frumos s-a construit în anul 1936 Spitalul dr. Avram Imbroane, de către 

arhitectul ciacovean Franz Keller. În fața vechii primării s-a ridicat în anul 1924, după planurile 

arhitectului Franz Brandeisz, monumentul eroilor din Primul Război Mondial. Desigur, piața este 

dominată de cele două monumente reprezentative, ridicate în centrul acesteia: statuia Fecioarei 

Maria, datând din anii 1800-1802 și crucea ortodoxă de marmură, ridicată în anul 1805. A purtat 

diverse denumiri, în funcție de perioada respectivă: Hauptplatz, Piața Franz Josef, Piața Regina 

Maria, Piața Republicii, Piața Cetății. 

 

 

 

 

 

 

 

 


