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HARTA GENERALA A COMUNEI AGHIRESU 



In conformitate cu prevederile din Legea 215/2001 a administratiei 
publice locale,a OG nr. 53/2002 privind Statutul cadru al unitatii 
administrativ teritoriale si ILgil nr.52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica,prezentam prezentul statut al 
comunei in vederea aprobarii lui de catre Consiliul Local al comunei 
Aghiresu 

1.DATE DE CONTACT 

PRIMARIA COMUNEI AGHIREŞU,JUDEŢUL CLUJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGHIRESU 
AGHIREŞU FABRICI ,Nr.86 
Tel./Fax:0264-358001,Fax:0264-357252 
E-mail:aghiresu @yahoo.com 
Tel mobil primar:0731996699 
Tel mobil viceprimar:0731996698 

2.ZONARE GEOGRAFICĂ SI ADMINISTRATIVĂ 

Comuna Aghireşu se afla in extremitatea nord vestică a judeţului Cluj 
fiind marginită de judeţul Sălaj(comuna Cuzaplac) la limita dinspre nord si 
nord-vest,cu comuna Gârbau la est,comuna Capuşu Mare la sud si Izvorul 

Crişului la sud-vest.Suprafaţa comunei este de 105,79 km2 ,iar populaţia de 6.935 

loc. 
Orice modificare a limitei administrativ teritoriale se poate efectua numai 

in temeiul legii 
In ceea ce priveşte potenţialul de poziţie , comuna se situează într-o zonă cu 

densitate ridicată a căilor de comunicaţie,teritoriul fiind străbatut de o linie 
ferată principală si doua artere majore de circulaţie rutieră. 

Comuna este străbătuta de DJ 108 C care face legătura dintre Garbau 
Băgara,Aghireşu Fabrici,Aghireşu,Leghia pe o lungiine de 17 Km,- DN1F si de 
DJ 108 N care traversează comuna pe un tronson de 4 km si face legatura 
dintre Aghireşu şi jud.Sălaj,sat Petrindu şi satele Dâncu,Arghişu,Ticu şi Ticu 
Colonie din cadrul comunei Aghireşu. Lungimea totală a retelei rutiere din 
comună este de 55 km din care 21,8 km drumuri judeţene si 26 km drumuri 
comunale. 

Principala arteră de comunicaţie care traversează teritoriul comunei pe o 
lungime de 12 km este calea ferată Cluj-Oradea existând pe raza comunei un 
numar de 4 statii CFR si anume Macău,Dorolţu,Aghireşu Fabrici si 
Aghireşu.Dintre acestea, activitatea cea mai intense o desfaşoara staţia din 
Aghireşu Fabrici care deserveşte atât intreprinderile de pe raza comunei pentru 
transportul de mărfuri cât si cea mai mare parte a călătorilor. 

Comuna Aghiresu este unitatea administrativ teritoriala de baza,care 



cuprinde populatia rurala reunita prin comunitate de interese si traditii. 
Comuna Aghireşu este formata din 11 sate:Aghireşu,Aghireşu 

Fabrici,Arghişu ,Băgara,Dâncu,Dorolţu,Inucu,Leghia,Macău,Ticu,Ticu Colonie. 
Centrul administrativ al comunei este localitatea Aghiresu 

Fabrici,localitatea cea mai importanta atât din punct de vedere economic cât si 
din punctul de vedere al nuinarului de populatie , se află situata la o distanta 
de 31 lun faţă de mun.Cluj —N si 28 km pâna la Huedin. 

Caracteristicile reliefului:Din punct de vedere geomorfologic comtina 
aprţine periferiei sud vestice a Podişului Someşan,acoperând zona dealurilor 
Capuş-Nadaş,zona de interferenţa între Podişul Soineşan propriu zis şi zona 
premontană a Munţilor Apuseni. 

Această zona geografică este dominată de un relief deluros de altitudine 
cuprinsă între 400-500 m ,traversat de culoarul depresional al văii 

Nadăşului,care deţine 10°70 din teritoriu şi care generează axa principală de 
formare şi de amplasare a localităţilor comunei.Pe culoarul Nadăşului se 
continuă şi legăturile cu comunele învecinate. 

Culoarul Depresionar al Văii Nadăşului se individualizeaza prin: 
• O terasă bine dezvoltată extinsă şi pe văile afluiente care se menţine la o 

altitudine de 425 -450 m cu aluviuni cu grosimi intre 1,5-3 m. 
• Laţimea terasei variaza intre 50-60 m pâna la 800 m în punctele de 

vărsare a afluienţilor Nadăşului 

• Afluienţii văii Nadăşului au lungiini de câţiva km., văi puţin adânci şi 

largi, au format în bazinele lor de recepţie mici spaţii depresionare în care 
sunt cantonate vetrele localitatilor. 

• Valea Nadăşului ,principalul curs de apă ce traversează comuna,izvorăşte 

în amonte de localitatea Aghireşu,respectiv din Dealurile Leghia şi curge 
în direcţia nord-est,nord are ca şi afluienţi pârâul Leghia,Inucu,Macău 

care prezintă caractere torenţiale. 

• Afluenţii Văii Almaşului şi anume pârâul Arghişu şi Dâncu traversează 

nordul zonei indreptându-se spre vărsare în jud.Sălaj 

Clima este continental moderată ,temperatura medie anuală fiind de 

8°,datorită curenţilor atmosferici din vest ,de aceea iernile sunt relativ blânde 

iar verile răcoroase.In ceea ce priveşte precipitaţiile atmosferice ,acestea sunt 
mai bogate primăvara şi toamna. 

Comuna Aghireşu se încadreaza în zona de seismicitate de gradul 5 . 

3.STRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Sediul institutiei: Aghiresu Fabrici nr. 86,jud.Cluj 

Leliene Sorinel Gelu - Primar 



Both Gheorghe - Viceprimar 
Pop Augustin - Secretar 
Consiliul Local al comunei Aghiresu - 14 consilieri 

Comuna Aghiresu are in componenta un numar de 11 localitati: 

1. Aghiresu 
2. Aghiresu Fabrici 
3. Arghisu 
4. Bagara 
5. Doroltu 
6. Dincu 
7. Inucu 
8. Leghia 
9. Macau 
10. Ticu 
11. Ticu Colonie 
In satul de resedinta-Aghiresu Fabrici,isi au sediul autoritatile 
administratiei publice locale si sunt grupate celelalte autoritati si institutii 
publice reprezentative pentru comuna. 

4.DATE GENERALE DESPRE POPULATIE 

Populatia comunei este de 6935 loc.la recensamintul din anul 2011 

Nr. 
crt. 

Localitatea Populatie 

1. Aghiresu 1447 
2. Aghiresu Fabrici 3193 
3. Arghisu 146 
4. Bagara 401 
5. Dincu 69 
6. Doroltu 96 
7. Inucu 370 
8. Leghia 497 
9. Macau 640 
10. Ticu 62 

11 Ticu Colonie 195 
TOTAL 7116 



Structura etnica; 
Nr. 
crt. 

Localitatea Romani Maghiari Romi alte 

1. Aghiresu 1085 138 187 
2. Aghiresu Fabrici 2198 578 303 

3. Arghisu 126 8 7 
4. Bagara 41 342 0 
5. Dincu 65 0 0 
6. Doroltu 2 93 0 

7. Inucu 2 365 0 

8. Leghia 7 479 0 

9. Macau 35 597 0 
10. Ticu 51 2 4 

11 Ticu Colonie 87 33 70 
TOTAL 3699 2635 573 28 

Structura religioasa 

Localitatea 
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Aghiresu 1154 25 18 115 1 19 70 6 0 1 1 
Aghiresu 
Fabrici 

2371 132 6 463 1 26 57 5 15 3 25 

Arghisu 121 0 0 8 0 1 10 0 1 0 0 
Bagara 40 17 2 251 0 0 0 68 4 1 2 
Dincu 63 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Doroltu 2 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 
Inucu 2 6 0 357 1 0 0 0 1 0 0 
Leghia 3 471 0 10 1 0 1 0 0 0 0 
Macau 32 12 0 562 0 10 0 1 17 0 1 
Ticu 55 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Ticu 
Colonie 

129 8 2 28 0 6 11 0 6 0 0 

Total 3972 671 28 1889 4 62 151 80 44 5 29 

Colectivitatea asupra careia isi exercita autoritatea consiliul local,primarul 
comunei si primaria,cuprinde totalitatea locuitorilor care traiesc si au domiciliul 
stabil in comuna Aghiresu sau isi desfasoara activitatea pe teritoriul 



comunei,indiferent de nationalitate,religie , sex sau apartenenta politica 

5.ISTORIE SI EVOLUTIE IN TIMP 

Aghiresu,in maghiara Egeres este un sat din comuna cu acelasi nume.Prima 
atestare documentara a localitatii dateaza din 1263.In traducere din 
maghiara,Aghiresu semnifica "soricesc",termen adaptat sub forma de 
"Sorecani",pentru a desemna termocentrala si bazinul minier din nordul 
localitatii 
Aghiresu Fabrici,in maghiara Egeresi Banyatelep,este resedinta comunei 
Aghiresu.Prima atestare documentara a localitatii dateaza din anul 1916. 
Arghisu este o localitate din comuna Aghiresu.Prima atestare documentara a 
localitatii dateaza din 1470.Numele de Arghis se presupune a proveni de la 
numele primei familii care s-a asezat aici,cu numele de Arghisan..Satul a fost 
asezat pe mosia boierului Csaki.Primii locuitori erau iobagi pe mosia acestuia,Pe 
vremea aceea satul era format din 25 de familii,marindu-se dupa ce au luat fiinta 
minele de carbune.Pina mult mai tirziu nu a existat nici un drum,locuitorii 
folosind"drumul lui Traian".Se spune ca in anul 101-102,cind Traian a cucerit 
Dacia,ar fi trecut pe aici 
Bagara,in maghiaraBoghartelke este un sat al comunei Aghirersu preponderent 
maghiar a apartinut in evul mediu Abatiei Benedicte Cluj-Manastur.Dupa 
reforma protestanta si aducerea iezuitilor la Cluj-Manastur,a trecut in 
posesiunea acestora. 
Dincu.Prima atestare documentara despre sat dateaza din 1435. 
Doroltu,in maghiara Nadasdaroc este atestat documentar din anul 1263.In Evul 
Mediu a fost un sat preponderent maghiar,apartinind domeniului latifundiar al 
Gilaului. 
Inucu,in maghiara Inaktelke a fost atestat documentar in anul 1270.Satul a 
apartinut domeniului funciar al familiei Gyeroffy din Dumbrava. 
Leghia,in maghiara Jegenye, este atestat documentar in anul 1343.In Evul mediu 
localitatea apartinea parohiei din Cluj-Manastur,iar dupa 1581 a fost inclus in 
domeniul Colegiului Iezuit din Cluj.Marea majoritate a locuitorilor a ramas la 
confesiunea romano-catolica pina astazi. 
Macau,in maghiara Makofalva,este atestat documentar in anul 1263.1InEvul 
Mediu a fost un sat preponderent maghiar,apartinind episcopatului 
ardelean,apoi inclus in domeniul latifundiar al Gilaului.Dupa 1581 a fost inclus 
in domeniul Colegiului Iezuit din Cluj.In anul 1894 capelanul greco-catolic Iuliu 
Szabo din Macau a dat pentru tiparire "Predicile lui Iustin Popfiu",aceasta 
facindu-se in folosul comunitatii romane din sat. 
Ticu.Prima atestare documentara a stului dateaza din anul 1523.In trecut,in 
locul acestei localitati crestea o padure imensa.In evul Mediu localitatea a fost 
asezata pe mosia baronului Sesoi din Girbau.Se presupune ca locuitorii au 
provenit din iobagi care au lucrat pe aceasta mosie. 
Ticu Colonie.Prima atestare documentara dateaza din 1910,asezarea fiind 



infiintata odata cu exploatarile miniere din zona.Lacasul de cult al satului Ticu 
Colonie este Biserica de lemn,avind hramul"Sfinta Varvara".A fost adusa in sat 
din Tamasa-Salaj,in anul 1935,de proprietarii minelor de carbune,din familia 
Manolescu. 

6.AUTORITATILE PUBLICE LOCALE;ATRIBUTII 

Administratia publica in comuna Aghiresu se bazeaza pe principiile autonomiei 
locale,descentralizarii serviciilor publice,eligibilitatii autoritatilor administratiei 
publice locale si consultarii cetatenilor in problemele locale de interes deosebit. 

6.1.Autonomia priveste atit organizarea si functionarea administratiei publice 
locale cit si gestiunea ,sub propria responsabilitate, a intereselor colectivitatilor 
pe care le reprezinta. 
6.2.Autoritatile administratiei publice locale,care conduc comuna,prin care se 
realizeaza autonomia locala in comuna sunt consiliul local,ca autoritate 
legislativa si primarul ca autoritate executiva,care isi desfasoara activitatea in 
local propriu,atributiile lor fiind stabilite de Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale. 
6.3.Consiliul local si primarul functioneaza ca autoritati administrative 
autonome si rezolva treburile publice din comuna in conditiile prevazute de lege. 
6.4.Autoritatea publica locala este obligata sa asigure transparenta decizionala in 
cadrul acesteia,in raporturile stabilite intre ea cu cetatenii si asociatiile legal 
constituite ale acestora,in acest scop este necesar: 

a.Sa sporeasca gradul deresponsabilitate a administratiei publice fata de 
cetatean,ca beneficiar al deciziei administrative; 
b.Sa stimuleze participarea activa a cetatenilor in procesul de luare a deciziilor 
administrative si in procesul de elaborare a hotaririlor si dispozitiilor; 
In acest sens principiile care stau la baza sunt urmatoarele: 
-informarea in prealabil,sau din oficiu,a comunitatii locale asupra problemelor 
de interes public care urmaeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei 
publice locale,precum si asupra proiectelor de hotariri si dispozitii cu caracer 
general; 
-consultarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite,la initiativa sutoritatii 
publice,in procesul de elaborare a proiectelor de hotarire si dispozitii,cu caracter 
general; 
-participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si in procesul 
de elaborare a proiectelor de hotasrire si dispozitii cu caracter general,cu 
respectarea urmatoarelor reguli: 

1.sedintele consiliulu local sunt publice,in conditiile legii; 
2.Dezbaterile vor fi consemnate si facute publice 
3.Procesele verbale ale acestor sedinte sunt indosariate,arhivate sau 

pacute publice,in conditiile legii. 



6.5.In sensul prezentului statut prin autoritatea publica locala se intelege 
Consiliul Local al Comunei Aghiresu,ca autoritate legislativa si primaul comunei 
ca autoritate executiva . 
6.6.Consiliul Local al comunei Aghiresu sre sediul social in loc.Aghiresu Fabrici 
nr. 86,fiind compus dintr-un nr. de 15 consilieri locali,stabiliti conform, legii 
administratiei publice locale nr. 215/2001,republicata,cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
Consiliul Local al comunei Aghiresu a fost constituit la data de 27.06.2016 prin 
HCL nr.,fiind compus din 14 consilieri locali astfel: 
• 6 consilieri locali reprezentati ai partidului politic PNL 
• 5consilieri locali reprezentati ai partidului politic UDMR 
• 3 consilieri locali reprezentati ai partidului politic PSD 
• 1 consilier local reprezentant al partidului politic PPMT 
Primarul comunei Aghiresu-D-ul Lehene Sorinel Gelu a fost reales la data de 5 
iunie 2016 din partea partidului politic PNL,a carui candidatura a fost validata 
prin Sentinta Civila nr. a Judecatoriei Huedin. 
Viceprimarul com,unei Aghiresu,D-ul Both Gheorghe a fost ales din rindul 
consilierilor in data de 27 iunie 2016 ,fiind reprezentant al partidului politic 
UDMR. 

6.7.In sensul prezentului statut actul normativ este actul emis sau adoptat de 
autoritatea publica locala,cu aplicabilitate generala. 
6.8.In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative 
autoritatea administratiei publice locale are obligatia sa publice un anunt 
referitor la aceasta actiune,sa-1 afiseze la sediul propriu,intr-un spatiu accesibil 
publicului.autoriatea administratiei publice locale va transmite proiectele de acte 
normative pertsoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor 
informatii. 
-Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la 
cunostiinta publicului cu cel putin 30 zile inainte de supunerea spre 
analiza,avizare si adoptare de catre autoritatea publica locala.anuntul va 
cuprinde si o nota de fundamentare sau o expunere de motive,dupa caz,un 
referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus,textul 
complet al proiectului actului respectiv.precum si termenul limita,locul si 
modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri,suygestii opinii cu 
valore de recomandare privind proiectul actului normativ. 
-Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta 
asupra mediului de afacerii se transmite de catre initiator asociatiilor de afaceri 
si altor asociatii legal constituite,pe domenii de activitate 
-La publicarea anuntului autoritatea administratiei publice va stabili o perioada 
de del putin 10 zile pentru a primi in scris propuneri,sugestii sau opinii cu privire 
la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 
-Conducatorul autoritatii publice va desemna o persoana din cadrul 
institutiei,responsabila pentru relatia cu societatea civila ,care sa primeasca 



propuneruile,sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de 

act normativ propus. 
-Proiectul de act normativ se transmite spre analiza si avizare autoritatii publice 
locale numai dupa definitivare,pe baza observatiilor si propunerilor formulate. 
-autoritatea publica locala este obligata sa decida organizarea unor intilniri in 
care sa se dezbata public proiectul de act normativ,daca acest lucru a fost ceut in 
scris de catre o asociatie legal constituita sau catre o alta autoritate publica. 
-In cazul in care se organizeaza dezbateri publice,acestea trebuie sa se desfasoare 
in cel mult 10 zile de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie 
organizate.autoriatea publica in cauza trebuie sa analizeze toate recomandarile 
referitoare la proiectul de act normativ in discutie. 

In cazul reglementarii unei situatii care,din cauza circumstantelor sale 
exceptionale,impune adoptarea unor solutii imediate,in scopul evitarii unor 
grave atingeri aduse interesului public,proiectele de acte normative se supun 
adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in vigoare. 

7.MEDIUL SOCIAL 

7.1Acreditare servicii sociale 

Comuna Aghiresu are Serviciul Public de Asistenta Sociala acreditat avind 
sediul in Aghiresu Fabrici nr. 86.Caminul pentru persoane varstnice din 

localitatea Aghiresu a fost construit in cadrul proiectului "Reabilitare 

infrastructura coinuna Aghiresu " finantat de catre FEADR masura 322 

8.SOCIETATEA CIVILA 

Privind problemele sociale, pe langă structura din cadrul primariei şi 

anume serviciul de asistenţa socială, este preocupată de acestă situaţie si 

implicată in soluţionarea acestor nevoi Organizaţia World Vision. 

Aceste structuri au avut ca preocupare constantă aplicarea legislaţiei in 

domeniul protecţiei si asistenţei sociale, prevenirea abandonului şcolar, 

prevenirea abandonului familial, prevenirea separării copilului de mamă, 

prevenirea si combaterea infracţionalităţii juvenile. 

Asociatii cu personalitate juridica care activeaza pe raza comunei: 

-Asociatia "Grupul Speanta" 

-Asociatia"Pentru copii" 

-Asociatia"Sprijin Oricarui Suflet S.O.S." 

Pentru incurajarea spiritului comunitar si facilitarea initiativei locale in 

scopul dezvoltarii comunitatii,activeaza in loc.Aghiresu Fabrici"Asociatia 



femeilor Intreprinzatoare din Aghiresu"(AFIA) 

EDUCATIE 

Dotări de învăţământ: şcoli si grădiniţe în satele Aghireşu,Aghireşu 

Fabrici,Băgara,Inucu,Leghia,Ticu Colonie. 

Scoala din Aghiresu Fabrici asigura educatia pentru un numar de 204 elevi la 

sectia romana iar la secţia maghiară sînt 59 de elevi. In restul şcolilor din 

comuna invaţa un număr de 210 elevi în învăţămîntul primar. 

De asemenea, şcoala din Aghireşu Fabrici dispune de un laborator de 

informatica dotat dupa ultimele standarde si conectat la internet. 

In comună se află 7 unitaţi de invatamant preşcolar: grădiniţa cu program 

normal din Aghirşu Fabrici cu 5 grupe ce numără in total 100 de copii, grădiniţa 

cu program normal din Aghireş Sat care are 50 de copii, grădiniţa din Băgara cu 

orar sezonier unde invaţă 17 copii, cea din Macău tot cu orar sezonier in care 

sunt 22 de copii, grădiniţa din Ticu Colonie in care sînt 14 copii, grădiniţa din 

Leghia in care sînt 22 de copii şi grădiniţa din Inucu in care învaţă 20 de copii. In 

ceea ce priveste resursle materiale, comuna dispune de: 

• 13 Sali de gradinita, 

• 17 cilcu primar, 

• 13 ciclu gimnazial 

• 5 laboratoare 

• sala de sport 

• o bibleoteca scolara 

• 10 Sali profesorale 

• 2 Sali director 

• Birou contabilitate 

• 2 Sali depozit 

• 4 Sali destinate depozitarii alimentelor 

• 4 Sali neutilizate 

• 3 terenuri de sport cu o suprafata totala de aproximativ 2500 mp 



Deasemenea scoli din comuna Aghiresu sunt dotate cu 30 de calculatoare, 4 

televizoare şi 2 radio-casetofoane 

8.SANATATE 
Dotări sanitare:comuna dispune de un dispensar comunal cu 4 medici de familie 
şi 3 medici stoinatologi şi trei farmacii. 
Dotari sanitar veterinare: dispensar veterinar cu medic veterinar. 

9.SERVICII DE UTILITATE PUBLICA 

Alimentarea cu apă ,canalizare se face in mod diversificat: 
• Localităţi cu alimentare cu apa din surse proprii prin acuinularea apei 

din izvoare subterane şi de suprafaţă în rezervoare şi distribuţia ei în 
reţea(Macau ,Bagara ,Inucu),fara canalizare in sistem public numai 
cu canalizare in sistem propriu(fose septice) 

• Localitati cu alimentare cu apa din fântini 
• Localităţi cu alimentare cu apa in reţea publică (ex.Aghiresu 

Fabrici,Aghiresu si inai recent Leghia) 
• Canalizare cu staţie de epurare in sistem public exista numai in 

localitatea Aghireşu Fabrici. 

Pentru încalzirea locuinţelor se utilizeaza combustibil solid. 

Alimentarea cu energie electrică se realizează în toate loc.comunei,nu 
există gospodării ale populaţiei fară curent electric. 

Salubrizarea localităţilor este asigurata de S.C.COMUNAL ECO Baciu. 

Există acces la telefonie fixa mobilă,internet. 

Serviciile publice ale coinunei se organizeaza de catre consiliul local,in 
principalele domenii de activitate,potrivit specificului si nevoilor locale,cu 
respectarea prevederilor legale si in limita mijloacelor financiare de care dispune 
Consiliul Local.Consiliul Local aproba regulamentele de organizare si 
functionare a serviciilor publice,stabileste competentele ,atributiile si salarizarea 
personalului,in conditiile prevazute de lege si regulamente.Personalul din 
serviciile publice locale si aparatul de specialitate a primarului su statut de 
functionar public si nu paote fi membru al unui partid politic sau al unei 
formatiuni politice . 

9.INFRASTRUCTURA 
Comuna este strabatuta de 
-DJ 108 C care face legatura dintre Girbau,Bagara,Aghiresu 



Fabrici,Aghiresu ,Leghia pe o lungime de 19 km - DN 1F 
-DJ 108 N care traverseaza comuna pe un tronson de 2,8 km face legatura dintre 
Aghiresu si jud.Salaj,sat Petrindu si satele Dincu Arghisu Ticu si Ticu Colonie 
Lungimea totala a retelei rutiere(DJ,DC): 
-21,8 km drumuri judetene 
-25,37 km drumuri comunale 
Toate drurnurile comunale sunt asfaltate ,deasemenea sunt asfaltate si strazile 
din localitati sau sunt in curs de asfaltare. 
Principala artera de comunicatie care traverseaza teritoriul comunei pe o 
lungime ede 12 km este calea ferata Cluj-Ordadea,existind pe raza comunei un 
numar de 4 statii CFR 

10.OFICII FINANCIARE BANCARE 
-BRD Punct de lucru in Aghiresu Fabrici 
-Banca Cooperatista ALIANTA Cluj -Napoca ,Punct lucru Aghiresu Fabrici 

11.RETELE DE SUPERMAKETURI 

In localitatea Aghiresu Fabrici exista supermaketul PROFI precum si alte unitati 
alimentare iar in celelalte localitati exista cel putin 1 magazin alimentar si 
magazin de distributie a piinii 

ALTE SERVICII 

Oficiu postal in loc.Aghiresu Fabrici,Aghiresu 

Statie de alimentare cu carburanti o ROMPETROL DOWNSTREAM 

12.APARTENENTA LA ASOCIATII DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA(ADI) 
-Asociatia Regionala pt.Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic 
Somes-Tisa. 
-Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Eco-Metropolitan Cluj 
-Asociatia comunelor 

13.APARTENENTA LA UN GRUP DE ACTIUNE LOCALA -GAL 
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Napoca Porolisum cu sediul in 
Gilau ,str.Republicii nr. 14 ap.15 



14.INFRATIRI CU ALTE LOCALITATI DIN LUME 
Din anul 2003 suntem infratiti cu localitatea Nagyvenyim ,jud.Feher din 
Ungaria. 

15.UNITATI DE PRODUCTIE 

Comuna Aghireşu este favorizată de prezenţa unor importante resurse de 
materii prime-gipsuri,nisipuri caolinoase,argilă,calcare.Comuna a cunoscut de-a 
lungul anilor o dezvoltare susţinută. 

Funcţiunea industrială este dezvoltată în special în Aghireşu Fabrici . 

Principalele societăţi industriale sunt: 

• S.C.SINIAT S.A.-exploatare gipsuri, 
Punct exploatare - Aghireşu Fabrici nr. 281 ,Tel 0264 357 180 ,0264 357 020 

• S.C.BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A. exploatare caolin si nisipuri 
cuarţoase, Punct exploatare Aghireşu Fab. nr. 266 ,te1.0264 357 014. 

• S.C.KNAUF GIPS SRL - materiale constructii ,Punct lucru Aghiresu 
Fabrici nr.266 A 

• S.C. VERSAPAK SRL-Punct lucru Macau-Fabricarea articole de voiaj si 
marochinarie si a articolelor de harnasament 

in perspectivă,comuna Aghireşu îşi va mentine funcţia economică 

industrială în baza surselor de materii prime şi a obiectivelor industriale din 
zestrea comunei. 

Ponderea activităţii industriale se va desfăşura şi in continuare in 
loc.Aghireşu Fabrici. 

Resursele de muncă au tendinţa de stagnare în ceea ce priveşte 

industria.Locurile de muncă se estimeză că se vor menţine la nivelul actual cu 
o tendinţă de creştere de proporţie în favoarea prestărilor de servicii. 

16.TURISMUL 

Turismul este foarte puţin reprezentat.Acest areal geografic nu prezintă 

suficientă atractivitate nici ca peisaj,nici ca potenţial balnear,fiind concurat 
de comunele situate în zona Munţilor Apuseni. 
lin apropierea satului Leghia ,care beneficiază de un peisaj agreabil,se află 

amplasată o fosta tabară de copii care a fost preluata de Primaria Aghiresu şi 



o cabană turistica . 

Un interes pentru potenţiali investitor ar constitui ivirile de ape minerale 
sulfatate,calcice ,slab bicarbonatate,hipotone si atermale din zona 
Leghia ,unde din anul 1840 şi pâna în anul 1959 a funcţionat microstaţiunea 

balneară "Băile Leghia"recomandată in afecţiuni biliare ,renale si în tratarea 
asteniilor. 

Rezervaţia botanică,geologica şi peisagistică din apropiere,"Gipsurile de 
la Leghia" asigură spaţiul vital pentru flora ocrotită a regiunii, prezintă un 
interes din punct de vedere al turismului ştiinţific .Delimitarea şi 

semnalizarea acesteia se impune ca o necesitate imediată. 

Alte elemente de atracţie turistică aparţinătoare cadrului natural sunt 
Peştera Dâncului ,cuestele Dâncului si Ticului ,cu relief dezvoltat pe 
gresii,lacurile de origine antropică,a căror cuvete au apărut în urma 
exploatărilor nisipurilor caolinoase din Cariera Aghireşu . 

Aceste lacuri,deşi nu au consemnate denumiri,în rândurile turiştilor care 
frecventează această zonă sunt cunoscute sub denumirea de "Laguna 
Albastră".Aici se impune o minima amenajare a acestora si exploatarea lor 
din punct de vedere turistic. 

Monumentele de arhitectură cu ruinele castelului Bacskay,bisericile din 
lemn din satele Ticu ,Ticu Colonie ,Dâncu,Aghireşu,Aghireşu Fabrici precum 
si bisericile din Dorolţu,Băgara si Aghireşu sunt monumente istorice care ar 
putea fi obiective turistice atractive,dar nu sunt puse suficient in valoare 
astfel încât sa fie cunoscute turiştilor. 

Monumente istorice şi de cult. 

1.Aghireşu — "Biserica de lemn Sf.Nicolae" anul 1780 
2.Aghireşu-"Biserica reformată" secXIV-XV si ruinele castelului 

"Bacskay" 
3.Aghireşu Fabrici-"Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului" 
4.Dâncu "Biserica de lemn invierea Domnului" 1740 
5.Macău "Biserica de lemn Sf.Arhanghei "anul 1641 
6.Ticu "Biserica de lemn Sf Arhanghel Mihail şi Gavril" 1641 
7.Ticu Colonie "Biserica de lemn Sf.Varvara" 1735 
8.Băgara "Biserica reformata" sec.XVIII 
9.Dorolţu "Biserica reformata" sec.XIV-XV si clopotniţa 

Manifestari culturale anuale. 



"Ziva Minerului" —serbare câmpeneasca organizată în luna august a 
fiecărui an,având în vedere ca Aghireşu este o zonă minieră. 

"Sfânta Ilona" — sărbatoare religioasă organizată de comunitatea 
maghiară din satul Macău in luna august a fiecărui an. 

O atractie deosebita mai ales pentru turistii straini o constituie portul 
popular maghiar"Kalotaszegi nepviselet"care este purtat si astazi cu ocazia 
diferitelor evenimente si mobilierul pictat cu motive florale specific culturii 
maghiare. 

In satele cu populatie maghiara se lucreaza obiecte de artizanat care sunt 
valorificate in piete:cusaturi pe pinza,sculpturi in lemn,insirat 
margele,confectionat imbracaminte 

17.AMENAJAREA SPATIILOR VERZI 
In localitatea Aghiresu Fabrici a fost amenajat un parc cu spatii verzi si 
loc de joaca pentru copii in vederea cresterii aspectului estetic al 
localitatii. 

18.AGRICULTURA 
in ceea ce priveşte agricultura,terenul agricol al comunei Aghireşu este 

favorabil cultivării cerealelor,a pomilor fructiferi şi plantelor de nutreţ,fiind 

condiţii bune pentru creşterea animalelor.Cea mai mare parte a suprafeţelor 

agricole se află în proprietate privată în urma aplicării legilor fondului 
funciar. 

Silvicultura: in această comună pădurile acoperă o suprafaţă de 1780 
ha.Marea parte a pădurilor se află în proprietatea privata ca urmare a 
aplicarii legilor fondului funciar.In proprietatea statului si administrarea 
celor trei Ocoale silvice au rams 308 ha padure. 

Tipic pentru această zonă fitoclimatică ,la aceste condiţii de relief şi sol 
este predominantă pădurea de gorun şi fag.Vânatul din păduri este 
reprezentat de căpriori,iepuri,mistreţi,fazani. 

Pădurea mai prezintă un potenţial în culegerea fructelor de 
pădure,ciupercilor,măciese,mure,păducel,precum si plante medicinale. 

19.DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI 

Patrimoniul unitatii administrativ teritorale este alcatuit din bunuri mobile 
si imobile aflate in proprietate publica si in proprietate privata ale acesteia 

Bunurile ce apartin domeniului public sau privat de interes loxcal pot fi 
date ,prin hotarirea consiliului local,in administrarea institutiilor publice din 
comuna,sa fie concesionate ori sa fie inchiriate.de asemnenea,consiliul local 
hotaraste cu privire la cumpararea si vinzarea bunurilor care fac parte din 



domeniul privat de interes local,in conditiile legii 
Vinzarea ,concesionarea,inchirierea si locatia de gestiune se face prin licitatie 

publica,organizata in conditiile legii 
Instrainarea bunurilor apartinind domeniului privat al comunei se face pe 

baza de expertiza insusita de consiliul local. 
In conditiile legii,consiliul local ,poate hotari asocierea cu alte unitati ale 

administratiei publice locale,pentru realizarea unor lucrari si servicii de interes 
public,precum si colaborarea cu agenti economici din tara sau strainatate in 
scopul realizarii unor actiuni sau lucrari de interes comun. 

Consiliul local hotaraste infratirea comunei cu unitati administrativ 
teritorale similare din alte tari 

Consiliul local are initiativa in atribuirea si schimbarea denumirilor unor 
institutii publice de interes local,a strazilor si altor obiective locale,pe care le 
inainteaza prganelor sau institutiilor abilitate de lege pentru aprobare. 

20.RANGUL COMUNEI,TITLUL DE CETATEAN DE 
ONOARE,CONSULTAREA CETATENILOR. 

Rangul localitatii Aghiresu Fabrici,resdinta de comuna este de rangul IV iar 
satele componente ale comunei sunt de rangul V in conformitate cu prevederile 
Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
national cu modificarile si completarile ulterioare. 

Trecerea localitatilor de la un rang la altul se face prin lege,la propunerea 
consiliului local,cu consultarea populatiei prin referendum si a institutiilor 
implicate 

Persoanele fizice,romane sau straine cu merite deosebite pe plan 
politic,economoc,social si cultural,precum si altor persoane importante4 pe plan 
local,li se pot atribui titlul de "Cetatean de onoare" 

Criteriile pe baza carora se poate acorda titlul de "Cetatean de onoare"sunt: 
-reprezentarea demna a intereselor generale ale colectivitatilor in organele 

centrale si locale ale puterii si contributii deosebite la dezvoltarea unor obiective 
in interesul localitatii; 

-infiintarea unor agenti economici sau contributii personale deosebite la 
dezvoltarea celor existenti,cu urmari favorabile in valorificarea potentialului 
economic si a fortei de munca din ccomuna; 

-infiintarea unor obiective de interes national sau contributii personale 
deosebite pentru dotarea modernizarea celor existente 

-crearea de lucrari deosebite pe linie de cultura sau arta romaneasca si 
universala,contributii deosebite la dotarea si dezvoltarea institutiilor culturale 
existente in localitate. 

Drepturile de care se bucura persoanele care primesc titlul de "Cetatean de 
onoare": 

-inscrierea in cartea de onoare a Consiliului Local al comunei Aghiresu si 
acordarea diplomei si plachetei"Cetatean de onoare" 

Acordarea si retragerea titlului se face prin hotarire de consiliu local 



Retragerea titlului de "Cetatean de onoare" se face pentru faptele care aduc 
atngere demnitatii si prestigiului colectivitatii,intereselor econoinice sIl sociale sau 
culturale ale localitatii. 

Cetatenii comunei Aghiresu,judetul Cluj au dreptul de a participa prin 
modalitatile prevazute de lege la viata politica,economica,sociala si 
culturala-sportiva din comuna.Cetatii comunei sunt consultati,in conditiile 
legii,prin referendum,asupra problemelor de interes deosebit din unitatea 
administrativ teritoriala-comuna Aghiresu.Referenumul local se poate organiza 
in toate satele si localitatile componente ale comunei ori numai in unele dintre 
acestea.. 

Cetatenii pot fi consultati si prin adunari cetatenesti organizate pe sate 
Convocarea si orgaizarea adunarilor cetatenesti se face de catre primar la 

initiativa acestuia ori a unei treimi din numarulul consilierilor in functie. 
Convocarea se face prin aducerea la cunostinta publica a scopului adunarii,a 

datei si loculuii unde urmeaza sa se tina adunarea. 
Adunarea cetateneasca este valabil constituita in prezenta majoritatii 

reprezentantilor familiilor si adopta"propuneri" cu jumatate plus unu din 
numarul celor prezenti.Propunerile se consemneaza intr-un proces verbal care se 
inainteaza primarului.Primarul are obligatia de a aviza propunerile si a le 
inainta consiliului locqal la prima sedinta pentru a hotari.Solutia adoptata de 
consiliu se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei Aghiresu. 

21.Adoptarea si modificarea Statutului Comunei Aghiresu se face prin 
hotarirea Consiliului Local al Comunei Aghiresu cu votul a doua treimi din 
consilierii in functie. 

Intocmit, 
Oros Victoria 
Chioran Aurelia \kk 


