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STATUTUL COMUNEI CHIUZA,   

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 

 

 

Articolul 1 

 

(1) UAT Chiuza, județul Bistrița-Năsăud este: 

a) unitate administrativ-teritorială de bază din cadrul județului Bistrița-Năsăud, România; 

b) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu; 

c) subiect juridic de drept fiscal;  

c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea 

bunurilor care aparțin domeniului public și privat al acesteia, precum și din raporturile cu 

alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii. 

(2) UAT Chiuza, județul Bistrița-Năsăud are sediul social în UAT Chiuza, la adresa: 

localitatea Chiuza, strada Principală, nr. 14A (cod poștal: 427060), Județul: Bistrița-Năsăud, 

România, Tel./Fax: 0263-346001/0263-346173, website: www.chiuza.ro. UAT Chiuza, 

județul Bistrița-Năsăud are codul de înregistrare fiscală: 4426999. 

(3) UAT Chiuza, județul Bistrița-Năsăud nu are însemne specifice aprobate: stemă, steag, 

imn. 

 

Articolul 2 

 

(1) UAT Chiuza, județul Bistrița-Năsăud, Transilvania este așezată pe drumul național ce 

duce de la Beclean la Năsăud, la contactul văii Someşului Mare cu dealurile piemontane ale 

Năsăudului.  

(2) UAT Chiuza, județul Bistrița-Năsăud se delimitează din punct de vedere teritorial:  la 

nord cu comuna Zagra, la nord-vest cu comuna Spermezeu, la vest cu comuna Căianu Mic, 

la sud cu oraşul Beclean, la sud-est cu comuna Şintereag, iar la est cu comuna Nimigea.  

(1) UAT Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud are în componență un număr de 4 localități rurale, 

care sunt amplasate în vecinătatea reședinței: Chiuza, satul de reședință, Mireș, Piatra și 

Săsarm. Se învecinează la nord cu comuna Zagra, la nord-vest cu comuna Spermezeu, la 

vest cu comuna Căianu Mic, la sud cu oraşul Beclean, la sud-est cu comuna Şintereag, iar la 

est cu comuna Nimigea. 

(3) UAT Chiuza, județul Bistrița-Năsăud, potrivit legislației privind amenajarea teritoriului 

național, are rangul V, satul de reședință are rangul IV.  

(4) Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și extravilanului pe 

fiecare dintre localitățile menționate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul 

statut. 

 

Articolul 3 

(1) UAT Chiuza, județul Bistrița-Năsăud este situată în bazinul Someşului Mare:  

https://www.ghidulprimariilor.ro/ro/pages/contact/tel:0263-346001
http://www.primariabunesti.ro/
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Comuna_Zagra
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Comuna_Spermezeu
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Comuna_C%C4%83ianu_Mic
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Beclean
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Comuna_%C5%9Eintereag
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Comuna_Nimigea
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Chiuza&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Comuna_Zagra
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Comuna_Spermezeu
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Comuna_C%C4%83ianu_Mic
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Beclean
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Comuna_%C5%9Eintereag
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Comuna_Nimigea


 

(2) Pe teritoriul Comunei Chiuza, după caz, se regăsesc o floră și faună foarte diversă, care  

cuprinde numeroase specii.  

(3) UAT Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud dispune de o mare diversitate de soluri în funcție 

de: variaţiile condiţiilor climatice, desfăşurarea pe verticală a reliefului, .  

(4) Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de pe raza teritorială a Comunei Chiuza, județul  

Bistrița-Năsăud se regăsesc în anexa nr. 3 la prezentul statut. 

(5) Denumirea și lungimea râurilor, lacurilor, mlaștinilor sau apelor subterane, denumirea 

faunei și florei de pe raza teritorială a UAT se regăsesc în anexa nr. 3 la prezentul statut. 

 

Articolul 4 

 

(2) UAT Chiuza din județul Bistrița-Năsăud a fost organizată prin Legea nr. 2 din 16 

februarie 1968, (**republicată**) privind organizarea administrativă a teritoriului României 

publicată în Monitorul Oficial nr. 54 din 27 iulie 1981. Apoi, UAT Chiuza, județul  Bistrița-

Năsăud s-a înființat în anul 1990 în rezultatul aprobării  Decretului-Lege nr. 38 al Frontului 

Salvării Naţionale, care a abrogat legile  anterioare, și a stabilit componența judeţului 

Bistriţa-Năsăud cu 1 municipiu – oraşul Bistriţa, 3 oraşe şi 53 de comune, printre care şi 

comuna Chiuza.  

(3) Comuna Chiuza, județul Bistrița-Năsăud, alcatuită din satele Chiuza, Mireș, Piatra și 

Săsarm, are o bogată istorie ce merge în urmă cu sute de ani.  

(2) Evoluția istorică a comunei Chiuza se regăsește în anexa nr. 4 la prezentul statut. 

 

Articolul 5 

 

(1) Populația Comunei Chiuza număra 1866 de locuitori, conform recensământului efectuat 

în 2011. 

(2) Componența și structura populației UAT, defalcate inclusiv pe localități componente, se 

regăsește în anexa nr. 5 prezentul statut. 

(4) Aspectele privind numărul populației se actualizează în urma recensământului în vederea 

respectării dreptului cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba lor 

maternă în relația cu administrația publică locală și cu serviciile deconcentrate. 

 

 

Articolul 6 

 

(1) Autoritățile administrației publice locale sunt: 

a) Consiliul Local al comunei Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud - autoritate deliberativă de la 

nivelul UAT Chiuza. Consiliul Local al comunei Chiuza este format din 11 membri; 

b) primarul Comunei Chiuza, ca autoritate executivă; 

c) La nivelul UAT, Consiliul Local a ales un viceprimar, numele acestuia fiind Alexandru 

Teodor Sîmboan. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)


(2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea: 

- 3 consilieri Partidul Național Liberal - PNL, 

- 3 consilieri Uniunea Salavați România - USR, 

- 2 consilieri  Partidul Social Democrat - PSD, 

- 1 consilier Partidul Alianța Liberalilor și Democraților - ALDE, 

- 1 consilier Partidul Mișcarea Populară - PMP, 

- 1 consilier Partidul Puterii Umaniste - PPU.  

 

(3) Constituirea Consiliului Local al Comunei Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud s-a constatat 

prin Ordinul prefectului județului  Bistrița-Năsăud, nr. 256 16.10.2020. 

(4) Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali, 

precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în anexa nr. 

6.a la prezentul statut, respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul statut, după caz. 

 

Articolul 7 

 

(1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de 

cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru UAT Chiuza, județul  

Bistrița-Năsăud. 

(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică 

al/a Comunei persoanelor fizice române sau străine pentru UAT Chiuza, județul  Bistrița-

Năsăud. 

(3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi 

și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum și 

procedura aplicabilă pentru acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică al/a comunei 

Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud se regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul statut. 

 

 

Articolul 8 

 

(1) Raza teritorială a UAT Chiuza este tranzitată de rețeaua rutieră de transport, potrivit 

prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

național - Secțiunea I - Rețele de transport, cu modificările și completările ulterioare. 

Rețeaua rutieră de transport  este formată, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din 

drumuri de interes județean și drumuri de interes local, astfel cum sunt prezentate în anexa 

nr. 8.a la prezentul statut. 

 

 

 

 



Articolul 9 

 

(1) Rețeaua școlară de la nivelul UAT Chiuza, județul Bistrița-Năsăud potrivit Legii 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul 

total de unități de învățământ de stat și particular preuniversitar, acreditate. 

(2) Pe raza teritorială a UAT Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud își desfășoară activitatea un 

număr total de 5 unități de învățământ de stat preuniversitar. 

(3) Unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1)  sunt prezentate în 

anexa nr. 9 la prezentul statut. 

(4) UAT Chiuza susține unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1) 

potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011. 

 

Articolul 10 

 

(1) Pe raza teritorială a UAT Chiuza, județul Bistrița-Năsăud își desfășoară activitatea 

cămine culturale în 4 sate ale comunei, respectiv, Chiuza, Piatra, Mireș și Săsarm. 

(2) Pe raza teritorială a UAT Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud se organizează manifestări 

culturale sau alte manifestări menite să mobilizeze cetățenii comunei la activități culturale 

diverse. 

(3) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și denumirea manifestărilor culturale 

se regăsesc în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

(4) UAT Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud participă, când este cazul, la finanțarea 

manifestărilor culturale de la bugetele locale, din venituri proprii (Consiliul Local Chiuza), 

fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii, 

și de la Consiliul Județean  Bistrița-Năsăud. 

 

Articolul 11 

 

(1) Pe raza teritorială a UAT Chiuza activează: Cabinet Medical Individual, Cabinet 

stomatologic, Farmacie, Cabinet de medicină veterinară. 

(2) UAT Chiuza participă la finanțarea activităților de asistență de sănătate publică de la 

bugetul local, din venituri proprii, potrivit legii. 

(3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) se realizează prin cabinete medicale ambulatorii 

ale medicilor din comuna Chiuza. 

(4) Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența medicală sunt 

prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

 

Articolul 12 

 

(1) Pe raza teritorială a UAT Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud se asigură servicii sociale 

definite potrivit art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(2) UAT Chiuza, județul Bistrița-Năsăud are constituit Compartimentul de Asistență Socială 

cu un Inspector. 



(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de UAT Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud se 

regăsește în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

 

Articolul 13 

 

Pe raza teritorială a UAT Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud nu își desfășoară activitatea 

instituții de presă în domeniul presei scrise, media on-line și/sau, după caz, media 

audiovizual. 

 

Articolul 14 

 

Pe raza teritorială a UAT Chiuza nu funcționează o Sală de sport multifuncțională, care să 

poată găzdui evenimente sportive de nivel local pentru multiple discipline sportive. 

 

 

 

Articolul 15 

 

Număr agenți economici: 

- 210 agenti economici 

- 0,69% din totalul agentilor economici din Judetul Bistrita-Nasaud 

Cifra de afaceri 

- 30,8 milioane lei (7 milioane euro) 

- 0,24% din cifra de afaceri din Judetul Bistrita-Nasaud 

Număr angajați 

- 204 angajati 

- 0,45% din totalul de angajati din Judetul Bistrita-Nasaud 

Profit 

- 1,8 milioane lei (412.147 euro) 

- 0,17% din profitul net realizat in Judetul Bistrita-Nasaud 

 

(sursa: https://www.topfirme.com/judet/bistrita-nasaud/localitate/chiuza/) 

 

Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar 

și terțiar, precum și din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul statut. 

 

 

Articolul 16 

 

(1) Patrimoniul UAT Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud este compus din bunurile mobile și 

imobile care aparțin domeniului public și domeniului privat al UAT Chiuza, județul Bistrița-

Năsăud, precum și din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial. 

https://www.topfirme.com/judet/bistrita-nasaud/localitate/chiuza/)


(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul UAT Chiuza, județul Bistrița-Năsăud întocmit 

și atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 905 din 22.08.2002, în conformitate cu prevederile 

art. 289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, se găsește în anexa nr. 11 la prezentul statut. 

(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul UAT Chiuza, județul Bistrița-Năsăud se 

actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de 

internet a UAT Chiuza, în secțiunea dedicată acestui statut (https://www.chiuza.ro). 

 

Articolul 17 

 

Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul UAT Chiuza, județul  Bistrița-

Năsăud sunt, după caz: 

a) serviciul public de alimentare apă și canalizare, furnizat de Compania Apă Bistrița-

Năsăud; Alimentarea cu apă este existentă în satele Chiuza, Săsarm şi Piatra. Lungimea 

reţelei de alimentare cu apă este de 15,616 km. Operatorul regional S.C. Aquabis S.A asigură 

tratatea şi distribuirea apei potabile şi colectarea şi epurarea apelor uzate (fiind făcute 

investiții prin proiectul ″Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 

judeţul Bistriţa-Năsăud″). În comuna Chiuza, respectiv în satele aparținătoare Chiuza, 

Săsarm şi Piatra există un sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare, cu Staţie de 

epurare a apelor uzate menajere în satul Săsarm. Canalizarea este existentă în satele Chiuza, 

Săsarm şi Piatra, cu o lungime a reţelei de 29,480 km şi cu Staţie de epurare a apelor uzate  

în satul Săsarm. 

b) serviciul public de salubrizare, furnizat de A.D.I. ISO Mediu Bistrița-Năsăud pentru 

gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud pe raza de 

competentă a unităților administrativ-teritoriale partenere; 

c) alimentarea cu energie electrică (inclusiv rețea de iluminat stradal) este existentă în satele 

Chiuza, Săsarm, Piatra şi Mireş. 

d) Reţele de comunicaţii sunt Romtelecom, Vodafone, Orange, RDS&RCS.  

e) Accesul la internet este asigurat pentru 75 % din utilizatori. 

 

Articolul 18 

 

Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a UAT Chiuza, județul  

Bistrița-Năsăud sunt furnizate de Distribuție Energie Electrică Romania SA (DEER). 

Alimentare cu energie electrică (inclusiv rețea de iluminat stradal) este existentă în satele 

Chiuza, Săsarm, Piatra şi Mireş. 

 

Articolul 19 

 

Alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială a UAT Chiuza - există Proiect depus la 

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 8. 

Până la implementare, 



Articolul 20 

 

Serviciul public de administrare a domeniului public al UAT Chiuza, județul  Bistrița-

Năsăud este asigurat de către primărie. 

Asigurarea liniștii și ordinii publice în cadrul comunității locale reprezintă atribuții 

principale ale Primarului și Consiliului Local, fiind asigurate prin intermediul Postului local 

de Poliție Chiuza sau al Poliției comunitare care prezintă Consiliului Local informări și 

rapoarte cu privire la problemele generale și măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea 

situației în acest domeniu. 

 

 

 

Articolul 21 

 

(1) UAT Chiuza, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, piețe și de obiective de interes 

public local, precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate în subordinea sa, 

cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune atribuirea 

ca denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de 

orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate 

numai după ce au fost analizate și avizate de comisia de atribuire de denumiri județeană, 

respectiv a municipiului București, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 

nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor de interes județean, se face 

prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu 

administrativ sunt amplasate instituțiile și obiectivele în cauză, în conformitate cu 

prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

Articolul 22 

 

(1) UAT Chiuza, județul Bistrița-Năsăud are intenția să realizeze un cadru de cooperare sau 

asociere cu organizații neguvernamentale, asociații și cluburi sportive, instituții culturale și 



artistice, organizații de tineret, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau proiecte care 

vizează dezvoltarea comunității. 

(2) UAT Chiuza, județul Bistrița-Năsăud acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și 

educative cu caracter local, regional, național, european și internațional, care se încadrează 

în strategia de dezvoltare a unității administrativ- teritoriale.  

(3) UAT Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud poate acorda finanțări nerambursabile de la 

bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Articolul 23 

 

(1) Pe teritoriul UAT Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud își desfășoară activitatea 5 partide 

politice sau organizații aparținând minorităților naționale, înființate în condițiile Legii 

partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în UAT Chiuza se găsește în anexa 

nr. 12 la prezentul statut. 

 

Articolul 24 

 

(1) Pe teritoriul UAT Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud nu își desfășoară activitatea 

organizații sindicale sau asociații profesionale. 

 

 

Articolul 25 

 

(1) În UAT Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud își desfășoară activitatea următoarele culte 

religioase: Ortodox, Penticostal, Greco-catolic. 

(2) Lista cu denumirile lăcașelor aparținând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se 

regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut. 

 

 

 

Articolul 26 

 

Populația din UAT Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud este consultată și participă la dezbaterea 

problemelor de interes local sau județean, după caz, astfel: 

a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii;  

b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate, în mediul rural, și pe cartiere 

și/sau zone ori străzi, în mediul urban, după caz; 

c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;  

d) prin participarea la ședințele consiliului local sau județean, după caz; 



e) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite prin regulamentul de organizare 

și funcționare al Consiliului Local. 

 

Articolul 27 

 

(1) În funcție de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare și validare a 

acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea și 

desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare sau ale Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, după caz.  

(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale 

comunei ori numai în unele dintre acestea. 

 

 

 

Articolul 28 

 

UAT Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud, când este cazul, se asociază sau cooperează, cu 

persoane juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanțării 

și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu 

respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Articolul 29 

(1) UAT Chiuza, județul Bistrița-Năsăud, când este oportun, aderă la asociații naționale și 

internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor 

interese comune. 

 

Articolul 30 

Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul 

local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, 

istorică, obiceiuri și/sau tradiții, se regăsesc în anexa nr. 14 la prezentul statut. 

 

 

 

Articolul 31 

 

Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.     

 

 

 

 



Articolul 32 

 

Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului UAT Chiuza, județul  Bistrița-

Năsăud sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității deliberative. 

 

Articolul 33 

 

Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură 

juridică. 

 

Articolul 34 

 

Prezentul statut și anexele acestuia, cu excepția celei prevăzute la art. 33 se actualizează, în 

funcție de modificările și completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, 

cel puțin o dată pe an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei unității administrativ-

teritoriale:  

 

UAT Chiuza, județul Bistrița-Năsăud nu are identificat modelul Stemei comunei.  

 

Anexa nr. 1.b la statut 

Descrierea și semnificațiile însumate ale modelului steagului, precum și modalitățile de 

utilizare, conform prevederilor legale: 

 

UAT Chiuza, județul Bistrița-Năsăud nu are identificat modelul Steagului comunei. 

 

Anexa nr. 1.c la statut 

Titlul, textul și muzica Imnului, precum și modalitățile de utilizare, conform prevederilor 

legale. 

UAT Chiuza, județul Bistrița-Năsăud nu are identificat Imnul comunei. 

 

 

Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și a extravilanului pe 

fiecare dintre localități: 

 

 

 
 

                                       Comuna Chiuza pe harta județului Bistrița-Năsăud 

 

Comuna Chiuza este situată în partea central-vestică a judeţului Bistriţa-Năsăud, la 

jumătatea distanţei între Beclean şi Năsăud pe DN 17D, la o distanţă de 42 km de Bistriţa şi 

12 km de Beclean.  

     Comuna Chiuza este situată la contactul văii Someşului Mare cu dealurile piemontane 

ale Năsăudului. 

 Conform datelor Oficiului de Cadastru și Organizarea Teritoriului Bistrița-Năsăud, la 

data de 01.01.2021, suprafața UAT Chiuza, județul Bistrița-Năsăud era de 4421 ha, care 

reprezintă 0,73 % din suprafaţa judeţului, din care: 



− Intravilan: 529,87 ha 

− Extravilan: 3861,196 ha 

 

Satul Chiuza - reședința comunei dispune de intravilan de 171,48 ha; 

Satul Mireș dispune de intravilan de 52,65 ha; 

Satul Piatra dispune de intravilan de 73,24 ha; 

Satul Săsarm dispune de intravilan de 232,50 ha; 

 

Delimitarea intravilanului comunei, evidența proprietăților și a folosinței terenurilor, 

disciplina și modul de amplasare a construcțiilor se stabilesc prin Planul de amenajare a 

teritoriului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Chiuza, nr. 12/27.07.1998. 

 

 

Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de la nivelul unității administrativ-teritoriale 

 

Hidrografia 

I. UAT Chiuza, județul Bistrița-Năsăud este situată în bazinul Someşului Mare. Nivelul 

pânzei de apă freatică, în funcţie de formaţiunile geo-morfologice, este cuprins între 0,8 – 7 

metri adâncime. Datorită nivelului ridicat al apei freatice pe unele terenuri, în perioadele 

ploioase, apare fenomenul de băltire a apei (înmlăştinare). 

 

II. Flora zonei prezintă un potenţial peisagistic ridicat cu vegetație lemnoasă, formată din 

pădurile de gorun și fag, din tufărișurile de alun, păducel, carpen, măcieș, soc, sălcii ș.a. 

ocupând mari suprafețe din care 70,0% deținută de fag. Pe mici porțiuni sunt plantate și 

conifere. Vegetația ierboasă este formată din plante cu valoare economică, medicală sau 

estetică, dar și din buruieni: rogoz, mac, iarba lui Tache, păpădii, podbal, rostopască, scai 

vânăt, cicoare, pir ș.a. Flora zonei prezintă şi un potenţial de atracţie turistică datorat unor 

exemplare rare găsite în teritoriu - de exemplu, plopul multisecular (Populus Canescens – 

Monument al naturii cu o vârstă estimată la 190- 210 ani, situat în grădina castelului din 

Chiuza). 

 

III. Fauna zonei este bogată şi variată fiind caracteristică fiecărei forme de relief. Astfel, este 

reprezentată de mistrețul, lupul, vulpea, căprioara, ursul, cerbul, iepuri, viezuri, hârciog, 

popandau, soarece, dihorul, ariciul. 

 

IV. Soluri 

UAT Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud dispune de un tip preponderent de sol brun de 

pădure, cu fenomene de podzolire în diferite grade. Roca mamă a solurilor este reprezentată 

de depuneri aluvionare, marne şi argile.  

      Relieful este reprezentat prin Culoarul Someșului Mare cu lunci și terase și de Dealurile 

Năsăudului – zonă piemontală situată la periferia munților Țibleșului care ocupă partea 

nordică a comunei Chiuza. Altitudinea maximă se înregistrează în dealul Mireș și este de 

500 m. Versanții abrupți au un potențial de fertilitate scăzut și sunt localizați în Mireș. Lunca 



și terasele Someșului Mare însoțesc malul drept și reprezintă 40% din suprafața teritoriului 

administrativ. Aici sunt cantonate vetrele localităților Săsarm, Chiuza, Piatra și terenurile 

agricole cu potențialul de fertilitate cel mai ridicat. 

V. Resursele de subsol ale UAT sunt formate din exploatări de sare de la Chiuza. Apele 

minerale clorosodice au o răspândire corelată cu structurile salifere din zona de dealuri şi 

podiş. Se formează prin infiltrarea apelor de suprafaţă şi dizolvarea sării din substrat. Le 

întâlnim la Chiuza, Săsarm 

 

 

 

Datele privind înființarea UAT Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud,  

prima atestare documentară, precum și evoluția istorică 

 

 UAT Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud s-a înființat în anul 1990 în rezultatul aprobării  

Decretului-Lege nr. 38 al Frontului Salvării Naţionale, care a abrogat legile  anterioare, și 

a stabilit componența judeţului Bistriţa-Năsăud cu 1 municipiu – oraşul Bistriţa, 3 oraşe şi 

53 de comune, printre care şi comuna Chiuza.  

Conform informațiilor din Monografia Chiuza și din arhive: 

(1) Localitatea a făcut parte din Comitatul Solnocul Interior, Cercul Beclean, până la Unirea 

Transilvaniei cu România din 1918, apărând în documente încă din anul 1292 sub 

numele de: Villa Mytteldorf, Kuzepfalu, Tyuza, Kosepfalva.  

La ocuparea Transilvaniei ungurii au găsit țărănimea română, care după retragerea 

popoarelor migratoare de pe cuprinsul Daciei și-a reluat activitatea tradițională și, 

dezvoltând tot mai larg modul de producție agricol, a pornit la înjghebarea primelor 

așezăminte de stat, cnezate și voievodate. În acea perioadă își continuă existența și satele 

românești Chiuza, Piatra și Săsarm, hotarul lor la început fiind unul, nedespărțit, familiile 

așezate aici formând tot atâtea cătune, cu Chiuza în mijloc, hotarele lor fiind, conform unui 

document, despărțite abia în 1596 prin borne așezate între actualele sate Chiuza, Piatra, 

Săsarm și Dumbrăvița de către o comisie condusă de un comisar trimis la fața locului la 

cererea proprietarului ce avea corpul de moșie „Chiuza”, nedefalcat până atunci printr-o 

delimitare precisă de celelalte hotare. 

Satul Chiuza are identificată prima atestare documentară într-un document din 1292. 

Totodată, în “Monografia de la Kádár József”, vol IV, tiparită la Dej,  în anul 1901, reiese 

că  satul Chiuza este atestat documentar în jurul anului 1300. Apoi, în 1355 moșia intră în 

posesia familiei Farkas de Herina, iar în 1595 moșia este acordată familiei Kendi pentru ca 

mai apoi să ajungă între posesiunile familiei Bethlen. Biserica reformată este ridicată în 1754 

prin refacerea unei construcții mai vechi de la 1644, iar în 1866 biserica este dotată cu o 

orgă. Satul Chiuza a avut constant o populație preponderent românească. La 1560 se 

înregistrau 37 locuințe iobăgești, una de jeler și 4 case pustii, iar la 1720 se consemnau 58 

de familii, din care 27 de iobagi, 12 jeleri, și 19 ″alții″. Conscripția lui Klain din 1760 

consemna la Chiuza 117 familii ortodoxe și 10 de uniți. La sfârșitul secolului al XIX-lea 



erau consemnați aici 765 de români, 37 maghiari și 80 de evrei. După al doilea război 

mondial s-a ajuns la 1047 români și 7 maghiari. 

 

Satul Mireș este atestat documentar în 1440, așezarea fiind legată de posesiunile de care 

depindea Chiuza și din care s-a născut prin posesia unor familii. Numele satului vine de la 

cuvântul maghiar nyres care înseamnă mestecăniș, ceea ce ne duce cu gândul la faptul că 

localitatea s-a întemeiat prin defrișarea unei păduri. La 1703 erau 4 familii iobăgești și 11 de 

jeleri, 15 sesii fiind găsite pustii. În 1891 erau 218 români greco-catolici, 6 ortodocși și 3 

izraeliți. Sporul populației a fost extrem de redus la 1720 erau 185 de locuitori, iar în 1900 

erau 220.  

 

Satul Piatra a fost atestat documentar în 1418, când localitatea era amintită ca făcând parte 

din domeniul Săsarmului  - ca proprietate a familiei Farkas de Herina. În statistica românilor 

ardeleni din 1760-1762, în Piatra apare evidența a 58 de familii, 3 preoți și o biserică. Numele 

satului Piatra a fost menționat pentru prima dată în 1418 în diploma Vwfark. Numele 

localității s-a schimbat odată cu trecerea timpului, astfel: 1485- Kewfarka, 1733-b Kőfsrka, 

1750- Pjatra, 1913- Kőfarka.  

 

Satul Săsarm este menționat la începutul secolului al XIV-lea, când este amintită prezența 

unui castelan și a unui vicecastelan de Săsarm, ceea ce presupune existența unui castel feudal 

în această localitate. Numele localității Săsarm este de origine maghiară. 

Atracții turistice:  

• Biserica reformată din satul Săsarm, construcție secolul al XVI-lea, monument 

istoric; 

• Biserica ortodoxă din Săsarm; 

• Sit arheologic, Săsarm; 

• Monumentul Eroilor, Săsarm 

 

      Obeliscul este amplasat în curtea Bisericii Ortodoxe din Satul Săsarm şi a fost ridicat în 

anul 1936 (renovat după cel de-al Doilea Război Mondial), pentru a cinsti memoria eroilor 

români din cele Două Războaie Mondiale. Monumentul, realizat din piatră şlefuită, are 

formă piramidală, terminat cu o cruce ortodoxă şi este împrejmuit cu stâlpi de piatră, uniţi 

cu lanţuri şi are înălţimea de 2,75 m. Pe faţada obeliscului este un înscris comemorativ: 

„Ridicat în semn de recunoştinţă pentru eterna memorie a bravilor ostaşi din comuna Săsarm 

morţi pe câmpurile de onoare în războaiele noastre de întregire şi reîntregire a neamului din 

anii 1914-1918 şi 1941-1945”. Pe feţele a II-a şi a III-a sunt înscrise numele a 38 eroi din 

Primul Război Mondial, iar pe faţa a IV-a, numele a 19 eroi, din al Doilea Război Mondial. 

 

(2) Primăria Chiuza s-a constituit în baza Ordinațiunii nr. 40 a guvernatorului cezaro-crăiesc 

civil și militar din 7 decembrie 1849. Imediat după Unirea din 1918 a intrat în 

componenţa Plasei Beclean, judeţul Someş. 

(3) Prin Legea pentru unificarea administrativă din 1925, teritoriul României s-a împărţit în 

judeţe, având în subordine comunele rurale şi urbane. Comuna şi judeţul erau persoane 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1418
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https://ro.wikipedia.org/wiki/1750
https://ro.wikipedia.org/wiki/1913


juridice care îşi administrau interesele prin consilii compuse din consilieri aleşi, de drept 

şi consilieri femei. Primarul era capul administraţiei comunale. Situaţie care se va 

menţine până în anul 1940, când în urma Dictatului de la Viena şi cedarea Nordului 

Transilvaniei se revine la organizarea administrativă de dinainte de 1918.  

(4) După anul 1945, localitatea Chiuza a fost subordonată Plasei Beclean.  

(5) În baza Legii Nr. 5 din 7 septembrie 1950 pentru raionarea administrativ - economică a 

teritoriului R.P.R, s-au înfiinţat sfaturile populare. Localitatea Chiuza a devenit comună 

în cadrul raionului Beclean, subordonat regiunii Rodna, până în 1952, iar după acest an, 

regiunii Cluj.  

(6) Prin Legea nr. 3/1960 privind îmbunătăţirea împărţirii administrative a teritoriului R.P.R, 

raionul Beclean se desfiinţează, localitatea fiind subordonată raionului Năsăud, regiunea 

Cluj. 

(7) La baza organizării şi funcţionării sfatului sopular a stat Decretul Nr. 259 /1950. Organul 

de execuţie al sfatului popular era Comitetul Executiv, comitet ales de acest sfat. 

Hotărârea Nr. 361 din 1956, stabilea componenţa Comitetelor Executive, şi anume 

pentru sfaturile populare orăşeneşti, acestea erau formate dintr-un preşedinte, 2 

vicepreşedinţi, 1 secretar, 5-7 membrii. În ceea ce priveşte responsabilitatea acestora, ele 

răspundeau în faţa sfaturilor populare care le-au ales, dar şi în faţa sfaturilor populare 

superioare. Sfaturile populare s-au desfiinţat prin intrarea în vigoare a Legii Nr. 2/1968 

privind organizarea administrativă a teritoriului R.S.R şi a Legii nr. 57/1968 de 

organizare şi funcţionare a Consiliilor Populare, când teritoriul României a fost împărţit 

în judeţe, oraşe şi comune.  

(8) În cadrul judeţului Bistriţa-Năsăud, localitatea Chiuza a rămas sediu de comună. În anul 

1990, Decretul Lege nr. 38 al Frontului Salvării Naţionale abrogă legile date anterior, 

astfel că judeţul Bistriţa-Năsăud deţinea 1 municipiu – oraşul Bistriţa, 3 oraşe şi 53 de 

comune, printre care şi comuna Chiuza.  

 

                                         
 

 

Comuna Chiuza, 

județul Bistrița-Năsăud 



 

 

Componența și structura populației UAT Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud,  

defalcate pe localități componente 

 

     Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Chiuza se ridică la 1.866 

de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

2.228 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (96,52%). Pentru 1,98% din 

populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea 

locuitorilor sunt ortodocși (80,98%), dar există și minorități de penticostali (12,81%) 

și greco-catolici (2,52%). Pentru 1,98% din populație, nu este cunoscută apartenența 

confesională. 

     Conform datelor INSSE Bistrița-Năsăud,  populația comunei Chiuza număra 2196 de 

locuitori, la 1 ianuarie 2020. Majoritatea locuitorilor sunt români (79,83%). Principalele 

minorități sunt cele de  romi, pentru 2,82% din populație, apartenența etnică nu este 

cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt 

ortodocși (80,97%), penticostali (12,8%), greco-catolici (2,51%), necunoscută (1,98%),  altă 

religie (1,71%). 

     Iar la 1 iulie 2020 populaţia comunei Chiuza număra în total - 2192 de locuitori, din care 

de sex masculin - 1095, de sex feminin - 1097 (conform INSSE Bistrița-Năsăud). 

 

Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali  

de la nivelul UAT Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud   

precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992 

 

PRIMAR  

a) mandatul 1992-1996 

 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Ros Ioan 02.12.1954 FSN 1992-1993 

2. Avram Partenie   1993-1996 

 

b) mandatul 1996-2000 

 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Penticostali
https://ro.wikipedia.org/wiki/Greco-catolici
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
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1. Maierean Ioan 26.09.1951 USD 1996-2000 

 

c) mandatul 2000-2004 

 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Maierean Ioan 26.09.1951 USD 2000-2004 

 

d) mandatul 2004-2008 

 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Bradea Grigore  30.12.1958 PSD 2004-2008 

 

e) mandatul 2008-2012 

 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Bradea Grigore 30.12.1958 PSD 2008-2012 

 

f) mandatul 2012-2016 

 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Bradea Grigore  30.12.1958 PSD 2012-2016 

 

g) mandatul 2016-2020 

 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Bradea Grigore  30.12.1958 PSD 2016-2020 

 

h) mandatul 2020-2024 

 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Bradea Grigore  30.12.1958 PSD 2020-2024 

 

https://www.wikidata.org/wiki/Q26236701


 

 

Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare  

ale mandatelor aleșilor locali  

de la nivelul UAT Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud ,  

precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992 

 

I. CONSILIERI LOCALI  

a) mandatul 1992-1996 

 

 

 

b) mandatul 1996-2000 

 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Bob Arghir 03.10.1937 USD 1996-2000 

2. Oprea G. Vasile 27.05.1954 USD 1996-2000 

3. Oprea I. Vasile 16.01.1952 USD 1996-2000 

4. Plaian Artene  15.03.1959 PDSR 1996-2000 

5. Ros Ioan 02.12.1954 PDSR 1996-2000 

6. Bradea Grigore 30.12.1958 PUNR 1996-2000 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Miresan Gavrila 26.06.1947 FSN 1992-1996 

2. Bob Arghir 03.10.1937 FSN 1992-1996 

3. Ciui Gheorghe 15.08.1958 FSN 1992-1996 

4. Avram Ioan 02.06.1928 FSN 1992-1996 

5. Figan Grigore 08.04.1932 FSN 1992-1996 

6. Oprea Ioan 08.05.1946 FSN 1992-1996 

7. Sabadas Ioan 14.02.1933 FSN 1992-1996 

8. Bindea Teodor 25.03.1950 FSN 1993-1996 

9. Conea Danut 10.02.1963 FSN 1992-1993 

10. Rebrean Vasile  26.03.1960 CDR 1992-1996 

11. Rus Ioan 01.01.1954 PUNR 1992-1996 



7. Avram Partenie 15.09.1935 CDR 1996-2000 

8. Bolog Vasile 01.01.1935 CDR 1996-2000 

9. Oprea Simion 12.12.1936 CDR 1996-2000 

10. Vlasin Liviu 26.03.1960 CDR 1996-2000 

11. Leach Ioan 01.11.1935 CDR 1996-2000 

 

c) mandatul 2000-2004 

 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Miron Sorin 29.09.1970 PD 2000-2004 

2. Bob Arghir 03.10.1937 PD 2000-2004 

3. Lucacian Viorel 25.11.1945 ANCD 2000-2004 

4. Rus Ioan 01.01.1954 ANCD 2000-2004 

5. Oprea Simion 12.12.1936 PUNR 2000-2004 

6. Bindea Damian 30.03.1956 PDSR 2000-2004 

7. Ursa  Titu 06.12.1938 PD 2000-2004 

8. Avram Partenie 15.09.1935 PUR 2000-2004 

9. Bulea Ioan 25.02.1944 CDR 2000-2004 

10. Bindea Ioan 26.07.1941 APR 2000-2004 

11. Malutan Simion 01.09.1958 PNL 2000-2004 

 

d) mandatul 2004-2008 

 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Plaian Ioan 15.07.1964 PNL 2004-2008 

2. Bita Ioan Ilie 20.07.1966 PNL 2004-2008 

3. Miron Sorin 29.09.1970 PSD 2004-2007 

4. Sima Liviu 03.11.1963 PUNR 2004-2008 

5. Avram Partenie 15.09.1935 PUR 2004-2008 

6. Pop George 16.06.1970 PSD 2004-2008 

7. Gavrilas Iosif 26.04.1968 PSD 2004-2008 



8. Maierean Ioan 26.09.1951 PD 2004-2008 

9. Miresan Liviu 10.11.1945 PNL 2004-2008 

10. Conea Traian 14.09.1956 PSD 2004-2008 

11. Simboan Alexandru  14.01.1965 PRM 2004-2008 

12. Sutea Ioana Lia 30.08.1976 PUNR 2007-2008 

13. Ros Ioan 02.12.1954 PSD 2007-2008 

 

e) mandatul 2008-2012 

 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Conea Traian 14.09.1956 PSD 2008-2012 

2. Tertis Gelu-Emilian 03.09.1967 PSD 2008-2012 

3. Marian Ioan 03.10.1968 PD-L 2008-2012 

4. Precup Andrei 05.06.1965 PD-L 2008-2012 

5. Miresan Gavrila 26.06.1947 PSD 2008-2012 

6. Ros Ioan 02.12.1954 PSD 2008-2012 

7. Moldovan Sever Paul 03.09.1967 PD-L 2008-2012 

8. Maierean Ioan 26.09.1951 PD-L 2008-2012 

9. Bita Ioan Ilie 20.07.1966 PD-L 2008-2012 

10. Gavrilas Iosif 26.04.1968 PSD 2008-2012 

11. Bulea Traian  08.03.1970 PD-L 2010-2012 

 

f) mandatul 2012-2016 

 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Ros Ioan 02.12.1954 PSD 2012-2016 

2. Conea Traian 14.09.1956 PSD 2012-2016 

3. Tertis Gelu-Emilian 03.09.1967 PSD 2012-2016 

4. Precup Andrei 05.06.1965 PD-L 2012-2016 

5. Bolog Adrian Ioan 03.02.1984 PD-L 2012-2016 

6. Marian Ioan 03.10.1968 PD-L 2012-2016 



7. Blidaru Constantin 21.05.1973 PD-L 2012-2016 

8. Bita Ioan Ilie 20.07.1966 PD-L 2012-2016 

9. Gavrilas Iosif 26.04.1968 PSD 2012-2016 

10. Simboan Alexandru 14.01.1965 PRM 2012-2016 

11. Bradea Alina 26.01.1976 PSD 2012-2016 

 

g) mandatul 2016-2020 

 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Chereches Vasile 10.07.1981 PSD 2016-2020 

2. Rus Elisabeta 16.09.1971 PSD 2016-2020 

3. Vidican Alexandru Alin 08.10.1978 PSD 2016-2020 

4. Bita Ioan Ilie 20.07.1966 PD-L 2016-2020 

5. Conea Viorel 02.08.1967 ALDE 2016-2020 

6. Conea Traian 14.09.1956 PSD 2016-2020 

7. Plaian Ioan 15.07.1964 PNL 2016-2020 

8. Frisan Gavrila 03.02.1962 PNL 2016-2020 

9. Blidaru Constantin 21.05.1973 PNL 2016-2020 

10. Precup Andrei 05.06.1965 PNL 2016-2020 

11. Turda Ioan 07.06.1963 PSD 2016-2020 

12. Conea Danut 10.02.1963 PSD 2016-2020 

13. Avram Vasile 20.02.1955 PNL 2016-2020 

 

h) mandatul 2020-2024 

 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Conea Viorel 02.08.1967 ALDE 2016-2020 

2. Ros Ioan 02.12.1954 PSD 2016-2020 

3. Chereches Vasile 10.07.1981 PSD 2016-2020 

4. Rus Elisabeta 16.09.1971 PSD 2016-2020 

5. Blidaru Constantin 21.05.1973 USR 2016-2020 

6. Frisan Gavrila 03.02.1962 PNL 2016-2020 



7. Plaian Ioan 15.07.1964 PNL 2016-2020 

8. Ciui-Maria Florina 17.08.1993 USR 2016-2020 

9. Dobrican Marioara 24.01.1965 PPU 2016-2020 

10. Pavel Petru 05.10.1993 USR 2016-2020 

11. Pop Narcis 26.07.1993 USR 2016-2020 

 

II. VICEPRIMARI  

a) mandatul 1992-1996 

 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Bindea Damian 30.03.1956 FSN 1996-2000 

 

b) mandatul 1996-2000 

 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Rebrean Vasile 25.11.1935 PNT 1996-2000 

 

c) mandatul 2000-2004 

 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Bradea Grigore  30.12.1958 PUNR 2000-2004 

 

d) mandatul 2004-2008 

 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Precup Andrei 05.06.1965 PNL 2004-2008 

 

e) mandatul 2008-2012 

 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Simboan Alexandru 14.01.1965 PRM 2008-2012 

 

f) mandatul 2012-2016 

 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 



1. Plaian Ioan 15.07.1964 PNL 2012-2016 

 

g) mandatul 2016-2020 

 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Simboan Alexandru 14.01.1965 PMP 2016-2020 

 

h) mandatul 2020-2024 

 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Simboan Alexandru 14.01.1965 PMP 2020-2024 

 

 

 

 

Procedura  

privind acordarea titlului de  

„Cetățean de onoare al Comunei Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud“,  

respectiv a  

„Certificatului de Fiu/Fiică al/a Comunei Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud“ 

 

Articolul 1 

Titlul de „Cetățean de onoare al Comunei Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud“, denumit în 

continuare Titlu reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al 

Comunei Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud. 

 

Articolul 2 

Certificatul de „Fiu/fiică al/a Comunei Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud“, denumit în 

continuare Certificat reprezintă distincția acordată de către Consiliul Local al Comunei 

Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud persoanelor născute în UAT Chiuza, județul  Bistrița-

Năsăud, la împlinirea vârstei de 18 ani. 

 

Articolul 3 

Titlul și Certificatul se pot acorda la inițiativa: 

a) primarului; 

b) consilierilor locali; 

c) unui număr de cel puțin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în 

Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială respectivă. 

 

Articolul 4 

Acordarea Titlului și a Certificatului nu este condiționată de cetățenie, naționalitate, vârstă, 



domiciliu, sex, religie, apartenență politică.  

 

Articolul 5 

Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici: 

a) sunt personale; 

b) sunt netransmisibile; 

c) reprezintă un drept al titularului; 

d) au valabilitate nedeterminată. 

 

Articolul 6 

Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane sau 

personalități care se găsesc în una din următoarele situații: 

a) personalități cu recunoaștere locală, națională sau internațională care și-au pus amprenta 

asupra dezvoltării județului/comunei și a imaginii acestora; 

b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Comunei 

Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud, în țară și străinătate; 

c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de 

grave sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în UAT Chiuza, județul  

Bistrița-Năsăud; 

d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare etc.), au produs 

o îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor Comunei Chiuza, județul  

Bistrița-Năsăud; 

e) foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport 

la realizarea unei imagini pozitive a Comunei Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud în lume; 

f) sportivi din UAT Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud care au obținut rezultate deosebite în 

competiții sportive internaționale; 

g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local. 

 

Articolul 7 

Nu pot deține Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situații: 

a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni contra statului, 

crime împotriva umanității, fapte penale; 

b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face după 

clarificarea situației juridice.  

 

Articolul 8 

(1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin 

depunerea unui dosar la unitatea administrativ-teritorială respectivă. 

(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puțin 

următoarele înscrisuri: 

a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 

b) curriculum vitae (în original); 

c) certificat de cazier judiciar (în original); 

d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu originalul). 



(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel puțin 

următoarele înscrisuri: 

a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 

b) curriculum vitae (în original). 

(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul general 

al unității administrativ-teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoțit de referatul de 

aprobare și dosarul prevăzut la alin. (2) sau (3). 

(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a ședințelor 

consiliului dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în ședință ordinară sau 

extraordinară. 

(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu 

majoritatea absolută a consilierilor consiliului local. 

(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs. 

(9) Decernarea Titlului se face de către primarul Comunei Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud 

în cadrul ședințelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local a Comunei Chiuza, 

județul  Bistrița-Năsăud. 

(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul Comunei Chiuza, județul  Bistrița-

Năsăud în cadrul unei festivități care se organizează de către primar. 

 

Articolul 9 

Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează: 

a) președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare; 

b) primarul Comunei Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud prezintă referatul de aprobare care a 

stat la baza propunerii Hotărârii  Consiliului Local nr. ..../......; 

c) primarul Comunei Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud înmânează diploma de „Cetățean de 

onoare al Comunei Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud“ persoanei laureate sau persoanei care 

o reprezintă; 

d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia; 

e) pot să ia cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele 

laureatului; 

f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva rânduri în 

Cartea de onoare a Comunei Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud. 

 

Articolul 10 

Deținătorii în viață ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 

a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului  Local al Comunei Chiuza, județul  

Bistrița-Năsăud la dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate; 

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului Local 

al Comunei Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud sau în care acesta este coorganizator; 

c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din UAT Chiuza, 

județul  Bistrița-Năsăud; 



d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de 

instituțiile aflate în subordinea consiliului local; 

e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local 

al Comunei Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud. 

 

Articolul 11 

Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situații: 

a) decesul titularului; 

b) retragerea Titlului. 

 

Articolul 12 

Titlul se retrage în următoarele situații: 

a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilitățile prevăzute la art. 7 lit. a); 

b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură Comunei 

Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud, locuitorilor săi sau țării. 

 

Articolul 13 

Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei Chiuza, județul  Bistrița-

Năsăud, după următoarea metodologie: 

a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud de către 

persoanele menționate la art. 3; 

b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local; 

c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului local, adoptată cu majoritate 

absolută, cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii; 

d) la ședința consiliului va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda 

cuvântul, la solicitarea sa. 

 

Articolul 14 

Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea Comunei Chiuza, județul Bistrița-

Năsăud . 

 

Articolul 15 

Fiecare Cetățean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuță cu numele 

acestuia. 

 

Articolul 16 

Informațiile publice referitoare la „cetățenii de onoare“ vor fi publicate și în format 

electronic pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale respective.  

 

Articolul 17 

Legitimarea cetățenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet, semnat de 

către primarul Comunei Chiuza, județul Bistrița-Năsăud.  

 



Comuna Chiuza este situată la o distanţă de 42 km de Bistriţa şi 12 km de Beclean, la 

jumătatea distanţei între Beclean şi Năsăud pe DN 17D. 

 

Rețeaua rutieră:  

A. Drumuri de interes național 

 

DN 17D - drum cu circulație intensă care trece prin localitățile Săsarm, Chiuza și Piatra. 

 

B. Drumuri de interes județean 

 

DJ 170A: Chiuza (DN 17D) – Dumbrăvița – Păltineasa – Sita - Spermezeu (DJ171). 

 

C. Drumuri de interes local 

 

DC 39 Piatra-Mireş-Perişor - cu o lungime de 6,250 km; 

DC 38E Chiuza-Dumbrăviţa, cu o lungime de 2,987 km pe teritoriul administrativ al 

comunei Chiuza. Lungimea totală a drumurilor din intravilan: 26,45 km. 

 

Lungimea totală a drumurilor din intravilan: 26,45 km. 

 

 

 

Principalele instituții din domeniul educației, cercetării, culturii, sănătății, asistenței 

sociale, presei, radioului, televiziunii și altele asemenea.  

 

I. Instituții din domeniul educației și cercetării. 

 

Pe raza teritorială a UAT Chiuza, județul Bistrița-Năsăud își desfășoară activitatea un număr 

total de 5 unități de învățământ: 

 Învățământ preșcolar  

Grădinițe cu program normal, comuna Chiuza - 3, 

 

 Învățământ primar 

Școala Generală (cl. 1 - 8), comuna Chiuza. 

 

 Învățământ gimnazial 

     Școala Gimnazială Liviu Rebreanu, Chiuza. 

 

II. Instituții din domeniul culturii 

1. În fiecare din cele 4 localități componente ale comunei Chiuza există cămine 

culturale, toate modernizate prin proiecte finanţate din fonduri guvernamentale şi 

bugetul local.  



2. Biblioteca comunală Chiuza. 

3. Centrul Cultural ”Liviu Rebreanu” - un muzeu al memoriei scriitorului român, 

creatorul romanului interbelic românesc, Liviu Rebreanu. 

 

Conform Planului Strategic de Dezvoltare Durabilă la nivelul Comunei Chiuza, județul 

Bistrița-Năsăud pentru perioada 2021-2027 se planifică ”Infiinţare muzeu şi colecţie 

muzeală cu tematică istorică şi tradiţii din zonă la Centrul Cultural Liviu Rebreanu Chiuza”. 

 

III. Instituții din domeniul sănătății 

      -    Cabinet medical medicină de familie, 

- Cabinet stomatologic, 

- Farmacie, 

- Cabinet medical medicină veterinară. 
 

IV. Instituții din domeniul asistenței sociale 

 

Compartimentul de Asistență Socială din cadrul primăriei – cu un Inspector. 

Principalele atribuții ale Compartimentului Asistență Socială, conform ROF al aparatului 

de specialitate al primarului sunt următoarele: asigură soluționarea   cererii   de   acordare   

a   ajutorului   social   în   termenul   stabilit   prin O.G. nr. 27/2002  privind  reglementarea  

activității  de  soluționare  a  petițiilor,  cu modificările și completările ulterioare, și Legea 

nr. 486/2003 pentru aprobarea O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite.  

Îndrumă cetățenii  cu privire la actele necesare  și verifică documentația depusă; urmăreste 

periodic respectarea condițiilor legale pentru acordarea ajutorului social, conform Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; asigură 

efectuarea anchetelor sociale și a referatelor sociale dispuse de Primarul Comunei; primește 

și verifică întrunirea condițiilor legale de către cererile de ajutor de urgență; primește, 

verifică, soluționează și păstrează dosarele privind plata drepturilor salariale pentru asistenții 

personali  ai  persoanelor  cu  handicap,  conform  Normelor  metodologice  privind 

încadrarea,  drepturile  și  obligațiile  asistentului  personal  al  persoanei  cu  handicap,  

aprobate prim H.G. nr. 427/2001, cu modificările și completările ulterioare; eliberează 

adeverințe necesare beneficiarilor de ajutor social; întocmește dosare pentru plata alocației 

de stat pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-7 ani; realizează  obiectivele  necesare  în  

domeniul  prevenirii  și  combaterii  violenței  în  familie, conform Legii nr. 217/2003, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; primește și soluționează cererile 

privind acordarea indemnizației de naștere; întocmește dosare pentru acordarea ajutorului 

pentru încălzirea locuinței cu energie termică fumizată  în  sistem  centralizat  și  gaze  

naturale,  conform  prevederilor  O.U.G. nr. 81/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

525/2003, cu modificările și completările ulterioare; execută atribuții din domeniul 

autorității tutelare, întocmind anchete psihosociale coform art. 229 al. 2 lit. b din Legea nr. 

71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil , consiliind 

cetăţenii, în vederea întocmirii declaraţiilor prevăzute de noul Cod civil, ca de exemplu: 

declaraţie persoană curator, conform dispoziţiilor art. 113 Cod civil, declaraţie minor de 14 



ani asistat la încheierea actului juridic, documentaţie necesară încuviinţării 

cumpărării/donaţiei unui bun pe numele minorului/interzisului, etc. 

 

V. Instituții din domeniul presei, radioului, televiziunii și altele asemenea 

Nu sunt constituite 

 

VI. Instituții în domeniul tineretului și sportului 

Nu sunt constituite 

 

VII. Manifestări culturale 

Comuna Chiuza aparţine Zonei Etnografice Năsăud (cu piese de specificitate ale costumelor 

„păunul şi „pieptarul cu ciucuri”) și cu jocurile „De-a lungul”, „Învârtita” şi „Bărbuncul”. 

 

 

 

Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate  

din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură 

 

Principalele funcțiuni economice pe raza comunei Chiuza sunt: 

- agricultura, cu cele 2 ramuri:  producția vegetală și producția animalieră.  

- comerțul. 

 

Astfel, la nivelul comunei Chiuza se desfășoară următoarele activități economice: 

◆ Cultivarea plantelor: cereale, pomicultură şi legumicultură; 

◆ Creşterea animalelor: ovine la îngrăşat şi ovine de reproducţie, bovine la îngrăşat şi 

vaci de lapte, porcine, cabaline şi păsări; 

◆ Exploatarea şi prelucrarea agregatelor de balastieră; 

◆ Confecţionare sisteme de închidere (operaţiuni de mecanică generală); 

◆ Prelucrarea primară a lemnului; 

◆ Activităţi de transport; 

◆ Activităţi comerciale. 

 

În sectorul secundar activează serviciile în asociații familiale, fără ca acestea să genereze 

valoare adăugată la nivelul comunității. 

 

Firme de pe raza comunei Chiuza 

Top firme din comuna Chiuza, județul Bistrița-Năsăud dupa cifra de afaceri: 

 

Nr. 

Crt 

Denumire Domeniul de activitate 

(cod CAEN) 

1 NICOFAIV 2007 SRL 220 - Exploatare forestiera 

2 MUFLONUL AGROSORT SRL 812 - Extractia pietrisului si nisipului, 

extractia argilei si caolinului 



3 SERCAVER SRL 2562-Operatiuni de mecanica generala 

4 ANVELOMAC IOANA S.R.L. 4520 - Intretinerea si repararea 

autovehiculelor 

5 MANIBERBRO TRANS S.R.L. 4941 - Transporturi rutiere de marfuri 

6 AGRIFIMEC S.R.L. 4941 - Transporturi rutiere de marfuri 

7 EURO-CONTAINER SRL 4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de 

ocazie vandute prin magazine 

8 PIATRALACT S.R.L. 4711 - Comert cu amanuntul in magazine 

nespecializate, cu vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si tutun 

9 CONTACT-NORD COM S.R.L. 1610 - Taierea si rindeluirea lemnului 

10 PHARMACOB VIVA SRL 4773 - Comert cu amanuntul al produselor 

farmaceutice, in magazine specializate 

11 ALDANI S.R.L. 4636 - Comert cu ridicata al zaharului, 

ciocolatei si produselor zaharoase 

12 EMI PROJECT&EXE S.R.L. 7112 - Activitati de inginerie si consultanta 

tehnica legate de acestea 

13 SANTA LUCIA S.R.L. 4711 - Comert cu amanuntul in magazine 

nespecializate, cu vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si tutun 

14 BINDEA MED VET S.R.L. 7500 - Activitati veterinare 

15 ANDREDAL EXPLOATARI SRL 220 - Exploatare forestiera 

16 SUIRAM EXCAVATII S.R.L. 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor 

rezidentiale si nerezidentiale 

17 ANN-WASH SRL 113 - Cultivarea legumelor si a pepenilor, a 

radacinoaselor si tuberculilor 

18 TREND LINE FURNITURE 

NAPOCA SRL 

3102 - Fabricarea de mobila pentru bucatarii 

19 ANAMATCONS SRL 4613 - Intermedieri în comerțul cu material 

lemnos si materiale de constructii 

20 TEODOR MEDVET S.R.L. 7500 - Activități veterinare 

 

 

 

 

Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul UAT Chiuza  

 

(1) Inventarul bunurilor care constituie domeniul public și, respectiv, domeniul privat al 

comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor se realizează conform prevederilor 

art. 289 și 357 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare  

(2) Inventarul bunurilor imobile din domeniul public și privat al UAT Chiuza, județul  

Bistrița-Năsăud, este întocmit și atestat prin Hotărârea Guvernului, nr. 905 din 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225208
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225208


22.08.2002, privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi 

al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud, Anexa 14. 

 

 

 

 

Principalele entități privind societatea civilă,  

respectiv partidele politice, sindicatele, cultele,  

instituțiile de utilitate publică, precum și celelalte organizații nonguvernamentale,  

care au sediul sau punctul  

declarat că funcționează la nivelul unității administrativ-teritoriale 

 

I. Principalele organizații neguvernamentale 

 

     Pe raza teritorială a UAT Chiuza, județul Bistrița-Năsăud își desfășoară activitatea:  

- asociaţii ale proprietarilor de pădure; 

- asociaţii ale crescătorilor de taurine. 

 

II. Principalele partide politice 

 

• PNL, Partidul Naţional Liberal,  

• USR, Uniuna Salvaţi România, 

• PSD, Partidul Social Democrat, 

• ALDE, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, 

• PMP, Partidul Mișcarea Populară, 

• PPU, Partidul Puterii Umaniste. 

 

 

III. Principalele organizații sindicale sau asociații profesionale 

 

Pe raza teritorială a UAT Chiuza, județul Bistrița-Năsăud nu își desfășoară activitatea 

organizații sindicale. 

 

IV. Cultele religioase 

 

În comuna Chiuza cultele reprezentative sunt ortodox, greco-catolic, penticostal şi reformat, 

precum și minorităţi semnificative de neo-protestanţi. În cele 4 sate ale comunei sunt 

edificate patru biserici ortodoxe, una greco-catolică, una  reformată și patru penticostale. 

Biserica ortodoxă din Chiuza, cu hramul “Cuvioasa Paraschiva” a fost zidită între anii 1877-

1882 cu ajutorul credincioşilor la care s-a adăugat şi un ajutor în bani de proprietarul 

Földvary şi ginerele său Nemeş. Aceasta aparţine de Protopopiatul Năsăud şi este situată pe 

partea dreaptă  a Someşului Mare. Biserica reformată din Săsarm datează din secolul XVI și 

figurează pe lista monumentelor istorice.  Biserica ortodoxă cu hramul ,,Sfântul Nicolae ‘’ 

Mireș a fost zidită între anii 1936-1939, din contribuția credincioșilor, la aceasta existând 

iconostasul din lemn din sec. al.XVIII-lea,și lopotele din turnul bisericii din anul 1596. 



 

 

Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor  

încheiate de UAT Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud 

 

     UAT Chiuza, județul  Bistrița-Năsăud nu are încheiate înfrățiri sau cooperări/asocieri. 

 

 

 

Programele, proiectele sau activitățile, după caz,  

a căror finanțare se asigură din bugetul local,  

prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură  

culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții 

 

 

Nr. 

crt.  

Denumirea 

programului, 

proiectului sau 

activității, după 

caz 

Descrierea elementelor de identitate locală de natură 

culturală, istorică, obiceiurilor și/sau tradițiilor care se 

promovează/consolidează 

Perioada în 

care se 

realizează 

0 1 2 3 

1.  „Colocviile 

Rebreanu” 
27 noiembrie 2015 s-a deschis Centrul Cultural ”Liviu 

Rebreanu” Chiuza - filială a Bibliotecii Județeană „George 

Coșbuc” Bistrița-Năsăud. 

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Biblioteca Județeană 

„George Coșbuc” Bistrița-Năsăud, Revista „Mișcarea 

Literară”, Societatea Scriitorilor din județul Bistrița-Năsăud și 

Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” Chiuza organizează, în 

perioada 26-27 noiembrie „Colocviile Rebreanu” (ediții 

anuale). 

Anual, în 

noiembrie 

2. Activitati sociale PAROHIA ORTODOXA ROMÂNA CHIUZA: Desfasurarea 

unor programe pentru solutionarea diverselor probleme ale 

comunitatii, precum si implicarea bisericii în activitati 

scolare, activitati de asistenta sociala si filantropie. 

Preot paroh: MURESAN MAFTEI. 

La 

necesitate 

3. Cu Cartea pe 

roți  la Chiuza 

La Centrul de cultură “Liviu Rebreanu” - la sărbătoarea 

cărţii “Floare de foc”, a poetului şi pictorului 

local, Valeriu Mureșan - o zi dedicată cărţii, dedicată 

neamurilor lui Rebreanu şi satului. 

2018, 2021 

4. Acțiune 

tradițională 

”Camionul de Crăciun” – acțiune organizată în parteneriat cu 

Asociația Die Johanniter Unfal-Hilfe – Daruri distribuite și 

în comuna Chiuza. 

2014 

5. Tradiții și 

obiceiuri de Paște 
La Chiuza, în Vinerea Seacă se poate lucra la 

împrăștiatul mușuroaielor de cârtițe și furnici de pe 

pășuni, oamenii având convingerea că, împrăștiate acum, 

anual 



ele vor seca. În Sâmbăta Mare, femeile se spală pe cap, 

se piaptănă, se îmbracă cu haine curate, se închină și se 

roagă la icoane, apoi se apucă de plămădit. În această zi 

se fac în cuptor pâinea,   pasca, se vopsesc ouăle și se 

pregătește friptura pentru masa de duminică. 

6. Sărbătoare 

aniversară 
Aniversare 100 de ani, Sublocotenent Teodor Avram, 

veteran de război – Căminul Cultural Chiuza. 

2021 

 

 

 

 


