
COMUNA ILOVIŢA 

Organizare teritorială: formată din satele Bahna, Iloviţa, Moiseşti 
Locaţie: pe valea râului Bahna, într-un relief predominant muntos; vecini: com. Cireşu la N, 
Dunărea la S, com. Brezniţa Ocol şi Godeanu la E, mun. Orşova la V  
Populaţie: 1375 loc.  
Forme de locuire temporară în afara satului: conace/sălaşe   
Resurse: suprafaţă agricolă, fond forestier, zăcăminte de piatră de var şi lignit 
Ocupaţii: agricultură, meşteşuguri.  
Calendar evenimente tradiţionale:  
Nedeie la sărbătoarea de Sf. Maria Mare - 15 august;  
Balul izmenelor - 31 ianuarie, obicei nou, preluat din zona Banatului, pretext pentru o paradă-
concurs a costumelor populare tradiţionale, în zvonul fanfarei locale sau al tarafului invitat de 
la Băile Herculane, în noaptea sărbătorii de Trei Ierarhi; denumirea vine de la cioarecii 
olteneşti, purtaţi de toţi participanţii într-o singură noapte a anului; sunt premiate cele mai 
frumoase costume, cea mai frumoasă fată, cea mai frumoasă pereche de dansatori;  
Balul Mărţişorului -  28 februarie;  
Fiii satului, ultima duminică din luna iulie. 
Produse culturale tradiţionale: arhitectură, port, muzică, dans, folclor, legende, gastronomie 
Monumente de arhitectură tradiţională: casă cu două nivele din piatră şi lemn, datată 1880 
Activităţi culturale: fanfara de suflători din satul Bahna, reactualizată din 1999  
  
Satul ILOVIŢA  
Locaţie: la confluenţa pîrîului Racovăţ cu Bahna. 
Atestare documentară:  
     -  1409-1863 satul şi moşia Iloviţa/ Elhoviţa  se află în stăpânirea Mănăstirii Tismana;  
     -  1864- 50 familii plătitoare de bir;  
  
 
 
Satul Bahna  
Locaţie: în partea de NE a com. Iloviţa, pe valea pârâului Bahna; aşezarea a fost afectată de 
evacuările pentru construcţia SHNPF I 
Atestare documentară:  
   -  1374, 1385 în cărţi domneşti, drept silişte dăruită Mănăstirii Vodiţa;  
   -  1424-1863 -satul şi moşia în stăpânirea Mănăstirii Tismana. 
      Bahna a fost limită de graniţă între Imperiul Habsburgic/Austro-Ungar şi Ţara 
Românească/ Regatul României până la 1 decembrie 1918; prin Tratatul de pace de la Şiştov 
(21 august 1791), se stabilise ca rîul Cerna să formeze graniţa între cele două state; prin 
Convenţia de delimitare (1887), graniţa a fost mutată pe râul Bahna, o suprafaţă de  50 000 ha 
din jud. Mehedinţi fiind ocupată de Imperiul Austro-Ungar până în 1918 (pichet de graniţă 
între România şi Austro-Ungaria (1887-1918) ).  
Populaţie: 471 locuitori în 2002 
Forme de locuire temporară în afara satului: conace/sălaşe, complex de construcţii-casă 
bicelulară, construcţii pentru adăpostul animalelor şi furajelor.â 
Tradiţii: Nedeie la Sărbătoarea de Sf. Maria Mică, 8 septembrie  
 


