ISTORIC COMUNA LUICA, JUDETUL CALARASI

Comuna Luica;sate componente:LUICA si VALEA STANII
LUICA –prenumele
accentul pe „I”

unei

fete

de

boier;pronuntarea

corecta

este

cu

LU-I-CA;a mai purtat numele de MIHAI VODA
VALEA STANII-s-a numit initial STANA DIN VALE(asezare intemeiata de
oierii Dragomani veniti in zona prin transhumanta din CRINT,judetul
SIBIU)
Comuna Luica a apartinut din:
-

1950-Regiunii Bucuresti –RAIONUL

-

1968-Judetului Ilfov

-

1981-Judetului Calarasi

Oltenita

Nu se cunoaste data intemeierii si atestarii documentare .
Nu este cunoscuta data venirii oierilor Dragomani.
Zona nord-vestica a comunei LUICA se numeste SARBI-veniti dupa
de pe valea Timocului (granita bulgaro-sarba)

1877

Comuna este situata la 70Km de Municipiul Calarasi ,50Km de Bucuresti
,25Km de Municipiul Oltenita si la 25Km de Statia SNCFR Curcani.
Comuna este situata pe valea Luica (afluent pe stanga al Argesului in
cursul inferior al acestuia)
Suprafata vetrei-156Ha;mosiei 3379Ha.
Este situata intr-o zona de campie tabulara
movile,stratul de loess avand 10-15 m grosime.

cu

mici

crovuri

si

Valea Luica este o vale de tip furcitura situata la contactul campieterasa(Campia NANA cu Lunca Argesului)
Substratul este format din depozite loessoide aluvionare si eoliene
apartinand pleistocentrului superior si holocenului inferior.
Panzele freatice au adancimi de 7-15m si mai rar 15-25m.Pentru izvor
se foloseste termenul de USTUBEU.
Temperatura medie anuala este de +11,2grade C,iar precipitatiile medii
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anuale de520mm.
Solurile sunt din categoria cernoziomurilor cambice si a solurilor
aluviale ,vegetatia apartinand zonei de silvostepa.
Culturile agricole sunt specifice campiei ,iar pajistile secundare au
paius
,barboasa,colilie,firut.Pentru
paduri
sunt
caracteristici
stejarul brumariu si artarul tataresc.
Fauna
este
reprezentata
de
rozatoare
,rate,acvile,dihor,bizam,diverse reptile,pesti.
Resursele minerale
Argesului.

sunt

reprezentate

de

,potarniche,prepelita
nisipurile

din

Lunca

Taieri irationale de padure dupa sistemul”LA RAS”(fara sa se tina
seama de sanatate si varsta arborilor;si cu consecinte grave asupra
solurilor,florei,faunei,microclimatului)
Recensamantul din 2002-

de locuitori.

Putine locuinte sunt construite in stil traditional romanesc (cu
prispa si parmalac),iar costumele populare sunt un hibrid cu influente
bulgaresti; au disparut ,torsul,tesutul,fieraria.
Activitatea de baza este cea agricola.
-3279Ha teren arabil; 41Ha vii;41Ha pasuni
-cultura plantelor (paioase si porumb) si cresterea animalelor se
practica in gospodarii individuale,o asociatie agricola si o mica
ferma privata
-comertul de tip obor duminical se organizeaza doar la Budesti si
Manastirea
-pana in 1990,agricultura a fost in totalitate de tip cooperatist.
In prezent exista doua sectoare de drum judetean asfaltate(peste 4Km
lungime),unul
judetean
(3Km
lungime)
si
altul
comunal
(4Km
lungime),ambele pietruite
-restul drumurilor fiind nemodernizate ;foarte putine amenajari de tip
trotuar.
-din aproape 600 de gospodarii 11 au case noi ,construite dupa 1990
-comuna este electrificata in totalitate, are sistem nou de
aprovizionare cu apa de tip stradal (nefunctionabil) ,beneficiaza de
sisteme de posta si telefonie(automate)
exista o scoala,o gradinita,dispensar uman ,dispensar veterinar,camin
cultural cu biblioteca si mai nou sistem de televiziune prin cablu
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-in sistemul serviciilor sunt unitati de alimentatie publica si una de
reparatii radio-TV
Potentialul turistic este reprezentat de facilitati legate de
practicarea pescuitului sportiv (pe iazul TOPILELE-hidronom ce arata
practicarea topirii inului si canepii)si a vanatorii sportive
(rezervatia CIORNULEASA).
BISERICA

Comuna Luica,are doua biserici „BISERICA VECHE”,se gaseste in partea
de Sud a satului.A fost construita in anul 1852 de catre Egumenul
Meletie Cotroceanu , din caramida subtire ,invelita cu tabla .
Biserica are influente arhitecturale bizantine –forma constructiei si
prezenta semilunii pe acoperis . Este in forma de corabie cu o turla.
Curtea Bisericii a fost imprejmuita cu zid din caramida subtire,astazi
in mare parte distrus de vreme.
Biserica a fost folosita de enoriasi pana la 12 noiembrie 1961 cand sa sfintit „BISERICA NOUA”,mai incapatoare.
In tinda busericii la usa de la intrare se gaseste scris:
„Acest Sfant Locas s-a zidit din temelie
de Egumenul Meletie Cotroceanu la anul 1852.
………………………………………………..
Iar la anul 1907 ,prin ravna si staruinta preotului
Toma Stefanescu s-a reparat peste tot si s-a zugravit
Din nou cu cheltuiala obstei satenilor si ofrandele
Altor drept credinciosi crestini de-a primi
de la Dumnezeu Blagoslovenia cuvenita tuturor celor ce
iubesc podoaba Casei Sale.T.Vladimir Pictor ”

Biserica nu este incadrata de nici o alta cladire .Nu se gasesc
morminte mai importante nici in biserica si nici in afara ei, desi in
jurul ei a fost cimitir.
In afara de reparatiile executate in anul 1907,s-a simtit nevoia de
unele reparatii la peretii exteriori,care s-au facut in anul 1938.Tot
atunci Biserica a fost invelita peste tabla cu tigla.
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In
prezent
„BISERICA
nefunctionabila.

VECHE”nu

mai

este

folosita,ea

fiind

ISTORICUL BISERICII NOI
„BISERICA NOUA”,se gaseste in punctul central al satului la
intretaierea
soselelor
Bucuresti
–Soldanu-Manastirea-Calarasi,si
Oltenita –Fundulea .A fost construita intre anii 1938-1944 cu ajutorul
enoriasilor si al Prefecturii Judetului Ilfov.
Inainte pe acest teren nu a mai existat nici o constructie
.Constructia a fost executata dupa planul serviciului arhitecturii
Judetului Ilfov sub conducerea arhitectului sef Ion Cernescu,in stil
obisnuit ,in forma de cruce ,cu 3 turle ,din caramida de presa
invelita cu tabla galvanizata. Ca urmare a razboiului ,lucrul s-a
intrerupt si a continuat in anul1956 prin executarea mobilierului din
stejar sculptat de catre sculptorul Dumitru Iliescu,din Calinesti
,Judetul Arges.
Intre anii 1958-1961 s-a executat pictura in fresca si tempera de
catre pictorul Gheorghe Vinatorul din Bucuresti,in stil Bizantin.
In ziua de duminica 12 noiembrie 1961 s-a sfintit si a fost data
cultului .
Biserica nu este incadrata intr-e alte cladiri. Nu se gasesc morminte
in biserica si nici in afara ei;date documentare importante nu exista.
Hramul bisericii este;SF.IERARH NICOLAE.
Biserica a fost construita de catre Preotul Florea Dobre ,cu ajutorul
credinciosilor.
Clopotnita este simpla dintr-un schelet metalic avand doua clopote
(unul mare si unul mic).
Comuna Luica are doua cimitire unul vechi si unul nou dat in folosinta
in anul 2000 ,fiind administrat de Primaria comunei Luica.
In anul 1996,Inalt Prea Sfintitul NIFON Episcopul Sloboziei si
Calarasilor,a efectuat o vizita in Parohia Luica,cu ocazia savarsirii
Sf.Taine a Botezului;fiind botezata fiica Preotului Matei Dimitrie
Danel,slujitor al Bisericii la acea vreme.
Preoti slujitori de la infiintarea Bisericii noi au fost:
Preotul Dobre Florea
Preotul Saros Gheorghe
Preotul Matei Dimitrie Danel
In prezent Preot slujitor fiind Popescu Vasile Adrian.
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Morminte ale ctitorilor
Biserica noua.

nu

sunt

nici

la

Biserica

veche

nici

la
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