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1.

Contextul geo-istoric

Spa~iul situat în partea de nord-est a Transilvaniei, la contactul dintre coroana muntoasă Ţibleş-Rodna-Bârgău
Călimani şi dealurile transilvane, ocupat astăzi de jude~ul Bistri~a-Năsăud, a avut o evoluUe administrativ-teritorială
îndelungată şi complicată, condip.onată de factori istorici, politici, social-economici, cultmali şi geografici, pe fondul

prefacerilor complexe care au afectat, de-a lungul timpului, regiunea l:ransilvană şi teritoriul României.
Succesiunea evenimentelor istorice din această parte a Europei s-a reflectat permanent în modelele de
organizare politica-administrativă a comunită~ilor umane din zona intracarpatică. Situalia geopolitică specială
pe care a avut-o Transilvania, de la cucerirea maghiară, la imperiul habsbmgic, de la dualismul austro-ungar,
la Unirea din 1918, de la dictatul de la Viena, la revenirea la patria mamă, se regăseşte şi în numeroasele forme
de împăJ.·1ire administrativ-teritorială de care a avut parte. Pe acest fundal, frământat şi diversificat sub aspect
istoric, s-a prefignrat, după cum vom vedea, evolu~ia teritoriului ocupat astăzi de jude1ul Bistrila-Năsăud.

Z.

Baza de date

şi

demersul metodologie

Limitele actuale, forma, structura administrativă şi suprafa1a jude1ului Bistri1a-Năsăud nu au fost
predestinate. Aceste elemente s-au conturat treptat, în urma împăr~irilor politica-administrative care au
avut loc de-a lungul secolelor. Dar, cu toate acestea, există câ1iva factori care au avut un rol polarizator în
individualizarea diferitelor forme de organizare administrativ-teritorială din această zonă de contact între
Transilvania şi Carpa1ii Orientali. Astfel, cetatea Bistri1ei şi Năsăudul au constituit de timpuriu nuclee ale vie(ii
social-economice şi culturale, valea Bistri1ei asigma legăturile dintre Transilvania şi Moldova, iar configura1ia
de amfiteatru natural a reliefului, brăzdat de văi primitoare, a favorizat dezvoltarea aşezărilor şi a prefignrat,
într-o anumită măsură, conturul şi limitele unor unită~i administrative, care s-au succedat în timp şi spa~iu.
Teritoriul actual al jude~ului se compune din localită~i care au apar~inut, în timp, altorunită1i administrative,
specifice Transilvaniei la vremea respectivă (comitate, districte, prefecturi, jude1e) şi care s-au întrepătruns în
această zonă. Prin urmare, noi am încercat doar să reconstituim cadrul istoric şi etapele politica-administrative
pe care le-a parcurs acest spa~iu, ocupat astăzi de jude~ul Bistri~a-Năsăud, în strânsă legătură cu evolup.a
politica-administrativă a regiunii transilvane şi a ~ării .
Pentm realizarea acestui studiu s-au consultat lucrări de istoric, cu caracter general (referitoare la
Transilvania), sau particular, dedicate judeiului sau unor forma~iuni politica-administrative premergătoare
jude~ului Bistri~a-Năsăud (Regimentul de grani(ă, Districtul Năsăudului), lucrări de geografie politică
(destinate regimentului grăniceresc năsăudean), articole de specialitate, lucrări cu caracter administrativ,
despre îrnpăr1irea administrativ-teritorială a 1ării în diferite perioade, documente de arhivă. diferite acte
normative (legi, decrete), privind organizarea şi reorganizarea politica-administrativă a lării, etc.
După stabilirea surselor bibliografice s-a trecut la lecturarea lor şi la extragerea pe fişe a informa1iilor
relevante pentru evolu1ia administrativă a spaliului ocupat astăzi de judelul Bistri(a-Năsăud. În continuare
s-a procedat la analizarea datelor, urmărindu-se stabilirea unor corelalii între fenomenele istorice şi politicaadministrative petrecute la nivel regional (în Transilvania), na(ional (în cadrnl1ării) şi local (în arealul ocupat de
jude~ul Bistri~a-Năsăud). Prin urmare, evenimentele politica-administrative locale au fost permanent raportate
la cele desfăşurate în regiunea transilvană şi în ~ară.
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În final, pe baza informa~iilor brute şi a celor ob~inute prin prelucrarea, acestora s-a încercat delimitarea
unor perioade şi etape in evolu~ia administrativ-teritorială a jude~ului Bistri~a-Năsăud, în strânsă legătură
cu contextul regional şi na!ional. Pentru stabilirea acestor perioade şi etape au fost luate în considerare
evenimentele istorice şi politice majore, care au avulloc în Transilvania şi în cadrul!ării, precum şi forma1iunile
administrati\·-teritoriale care s-au succedat de-a lungul timpului.
3. Perioada închegării primelor forme de organizare administrativ-teritorială
3. 1. Etapa veche

Urmele materiale descoperite pe teritoriul jude~ului Bistri!a-Năsăud atestă permanenta locuire a acestei
zone, din cele mai vechi timpuri 1 . Artefacte neolitice (ceramică, unelte, arme), au fost descoperite la Archiud,
Bistri1a, Dipşa, Năsăud, Şintereag, Chiochiş, Fântânele, Nuşeni, Vi!a, etc. Din epoca bronzului tracic datează
numeroase aşezări (Ciceu-Corabia, Lechin~a. Tonciu, Şopteriu, Bretea, Livezile), puncte fortificate (Coldău,
Şieu-Măgheruş), obiecte (Agrieş, Uriu, Rebrişoara, Ghinda) şi cimitire (Bistri1a, Dumbrăvi!a, Archiud), iar din
prima epoca a fierului urmele de locuire sunt prezente sub formă de aşezări (Ciceu-Corabia, Herina, Vermeş,
Teaca, Delmeni) şi fortifica!ii (Sără~el, Feleac, Ciceu-Corabia).
Din perioada geto-dacică fac parte aşezările de la Ciceu-Corabia, Ocni!a, Şopteriu, Tărpiu, Gala!ii Bistri!ei,
celă!ile şi fortifica!iile de la Sără!el, Dumitri!a, Ardan, Viile Tecii, tezaurele monetare şi podoabele din argint
descoperite la Bistri!a, Coldău, Petriş, Stupini, Tonciu, etc.
În timpul stăpânirii romane teritoriul jude!ului Bistri!a-Năsăud este deosebit de important din punct de
vedere strategic, deoarece grani!a imperiului se desfăşura pe aliniamentullocalită!ilor Căşeiu (jude!ul Cluj)Ilişua-Spermezeu-Zagra-Năsăud-Livezile-Orheiul Bistri!ei-Domneşti-Monor-Brâncoveneşti (jude!ul Mmeş).
În acest context partea de sud-vest a jude1ului făcea pa1te din provincia Dacia Porolissensis, fapt confirmat de
aşezările daca-romane înfiin!ate la Bistri!a, Şieu Odorhei, Visuia, Fântâni!a, Bungard, Ffmtânele şi Delmeni, iar
partea de nord-est, montană, apar!inea dacilor liberi.
După retragerea administra~iei romane în anul 271, continuitatea de locuire a acestei zone este atestată de
descoperiJ:ile făcute la Archiud, Bistri~a, Nuşeni, Ocni!a sau Fântânele. În secolele mmătoare populap.a autohtonă
a rezistat valurilor de popoare migratoare (goli, huni, vizigo~i, gepizi) şi a îmegistrat o semnificativă dezvoltare
materială şi spirituală, fapt confirmat de numeroasele aşezări (Bistri!a, Archiud, Ocni!a, Rebrişoara, Satu Non),
cimitire (Şirioara), sau fortificaLii (Ciceu-Corabia, AI·calia, Şirioara, Şieu-Măgheruş, Ardan, Viile Tecii, Satu Nou) 2 •
3.2. Etapa obştiilor săteşti şi a cnezatelor

O asemenea via!ă social-economică şi spirituală intensă impunea anumite forme de organizare a locuitorilor,
pentru a rezista în calea vicisitudinilor vremii şi pentru a gestiona mediul generos din această zonă. Primele
forme de organizare a comunită!ilor umane care ocupau teritoriul transilvan drenat de apele Someşului Mare
şi Bistri1ei, au fost obştiile săteşti libere (obştii teritoriale, obştii vicinale), conduse de cneji sau juzi, care prin
contopire au format cnezate şi voievodate:J.
La nivelul Transilvaniei primele forma!iuni politice cu caracter feudal sunt pomenite de documente
istorice începând cu secolul al IX-lea. Astfel, Anonymus, notarul regelui Bela al III-lea, men~ionează existen~a
a trei ducate sau voievodale, situate în Crişana, Banat şi în Transilvania propriu zisă, iar I.S.Puşcariu (1864 4 )
consideră că "la intrarea maghyarilor în Panonia şi Ardeal, !ările de dincoace de Tisa erau ocupate de români,
care formau mai multe state mici, precum a Crişului (sub Menumorut), a Timişulni (sub Glad), a Someşului
(sub Gelu), a Făgăraşului (sub Negrescu), a Severinului (sub Basarab)".
Este foarte probabil că o pmte a jude1ului Bistri!a-Năsăud era inclusă, la vremea respectivă, în voievodatnl
lui Gelu, care ocupa valea Someşului. Obştiile săteşti, cnezatele şi voievodatele româneşti vor fi consemnate în
documente până târziu, în secolele XVII-XVIII, în pofida evenimentelor istorice care vor avea loc în perioada
următoare.

lslorin 1/omuniui. Tmnsilvnnia, voi.I, Ed. C:eorge Bariţiu, Cluj-Napoca, HHHl: p<!nlru Lnriloriul aclualului judnţ BislritaNăsăud vezi şi sinlnza dalorală lui George! r-.tarinescu, Curr.dări arhuolu2ir.u în jurluţu! JJislriţa-Nă.~ăurl, voi. 1-ll, 2003.
2
Hislriţa-Năsăurl. Monografie, Coh!qia Judnţele H1Lriei. Ed. Sporl-Turism. Jlucuwşli. 1!!7!1.
" V. Şulrupa, JJi.c;lrir:tul Grăniceresc Năsăuduan, Ed. Dacia. Cluj-Napoca, 1!J7:i.
4 1. S. Puşcariu, JJisurluţiune duspru ÎmJJărţima politică a Ardealului, Sibiu, 1Bli4.
1
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4. Perioada premergătoare formării statului unitar român
4.1. Etapa comitatelor primare

Începutul mileniul II este deosebit de tumultuos din punct de vedere geopolitic pentru popoarele Emopei. Pe
parcursul mai multor etape, desfăşmate intre secolele X-XII, teritoriul Transilvaniei este cucerit de către unguri.
Pentru a-şi consolida stăpânirea asupra teritoriilor cucerite, statul maghiar va proceda la colonizama
Transilvaniei cu secui, saşi, cavaleri teutoni şi popula~ie maghiară adusă din Panonia. Prin urmare, în acest
spa~iu vor coexista, din acest moment, mai multe etnii, fapt care se va răsfrânge multă vreme asupra formelor
de împănire administrativ-teritorială. Cele trei naliuni privilegiate, maghiari, saşi şi secui, vor cunoaşte o
organizare politica-administrativă specifică regatului Ungariei, în comitate, scaune şi districte, iar popula~ia
românească, băştinaşă, îşi va păstra până în veacurile XVII-XVIII, la nivel local, formele specifice de organizare,
în obştii săteşti şi cnezate.
V. Şob·opa (1975)" menlionează pe teritoriul actual al judeiului Bisb·ila-Năsăud obştea sătească a românilor din
Budacul Român (1371), obştea sătească a cneazului Ioan, cu românii săi din Rebrişoara (sec. XV), apoi pomeneşte
pe cnejii Buzaş din Mocod, Costea din Zagra, Toma din Salva, Luca din Feldru, Petru din Telciu, Mareş din Rebra,
Ilie din Maieru şi pe voievozii Toma din Sângeorz, Pascu din Rebra şi Codrea din Maieru (1503-1522).
La începutul secolului al XIV-lea aceste cnezate sau voievodatele locale se contopesc în districte româneşti,
care gravitau în jurul cetălilor regale de margine. În Transilvania sunt menlionate 51 de astfel de districte,
printre care amintim: districtul Halegului, Almajului, Caransebeşului, Rodnei, etc.
Din secolul al XII-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea, Transilvania dobândeşte statul de voievodal,
care va cunoaşte o organizare politica-administrativă bazală pe criterii etnice. Astfel, la nivel regional, se disting
comitatele, scaunele secuieşti, scaunele şi districtele săseşti, ca forme oficiale de organizare, iar la nivel local
vor persista cnezatele sau voievodatele româneşti mici (fig.1). Pentru spaliul ocupat astăzi de judeiul BistrilaNăsăud relevantă este, în acest moment organizarea sub formă de comitate.
o

.zo

4o k.....

l'ig.l. Organizarea politica-administrativă a Transilvaniei în evul mediu (după 1. Sigmirean şi A. Onofreiu, 2001 1;,
cu modificări şi interpretări)
1.Comitatul Solnoc 2.Comitaul Dăbâca 3.Comitatul Cluj 4.Comitatul Turda 5.Comitatul1ărnava 6.Comitatul
Alba 7.Comitatul Hunedoara 8.Scaune şi districte săseşti 9.Scaune şi districte secuieşti

Op.cit.
" I. Sigmirr.an, A Onofrr.iu, Istoria judeţului Hislriţa-l\'ăsăud in documunl!~ şi luxtu, Ed. Răsunetul, Bislri!a, 2001
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Acest model, impus de administralia ungară. era de tip descentralizat, iar din aparatul de conducere
făceau parte un comite suprem, doi judecători suprcmi dintre nobili. vicecon~i, asesori şi judecători ai nobililor
(l.S.Puşcarin, 1864 7 , \'. Mern~iu, 1929 11 ).
La început an existat şapte comita te primare, apărute în jurul unor cetă~i (Dăbâca, Solnoc, Cluj, Alba Iulia,
etc.), care reprezentau, de fapt, domenii ale nobililor maghiari. Aceste comitate erau: Solnoc, Dăbâca, Cluj,
Turda, Târnava, Alba şi Hunedoaran.
Pe teritoriul actual al jude~ului Bistrita-Năsăud se întrepătrnndeau comitatele Solnocul Interior (care
includea cercurile Beclean, Unguraş, Reteag, Piatra). Dăbâca (Ungnraş, Chiraleş, Năsăud, Bistri~a, Bărgău)
şi Tnrda (Şieu~. Monor, Gledin, Teaca, 1v1ilaş, Urmeniş, Şopteriu, Silivaş), iar localitălile din juml Bistritei
făceau parte din districtul săsesc al Bistrilei, care apartinea, din punct de vedere cultural şi judecătoresc,
de Universitatea Săsească, cu sediul la Sibiu (Aldorf, Iad, Ghinda, Sigmir, Slătini~a, Dumitri~a. Jelna, Pietriş,
Budacu Săsesc, Simioneşti, Dumitra, Cepari, Sângeorzul Săsesc, Lechinta, Albeştii Bistri!ei, Crainimăt).
Aceste şapte comitate primare vor suferi de-a lungul timpului numeroase reajustări spalial-funqionale,
din mai multe cauze, cum ar fi nevoia autoritălilor de a controla mai bine teritoriul Transilvaniei, satisfacerea
cerintelor popula!iei, adaptarea la conditiile topografice, etc. Unele se vor desfiin!a definitiv, altele se vor
desfiinla pentru o anumită perioada şi se vor reînfiin~a. iar altele vor fi fragmentate în comitate noi.
În anul 1526 Ungaria este cucerită de turci, iar teritoriul acesteia se va scinda în două părli: partea
de nord-vest va rămâne sub stăpânirea lui Ferdinand de Habsburg, iar partea de sud-est, Transilvania, va
rămâne sub stăpânirea lui Ioan Zapolya, ca voievodal acesteia. În anul 1541 armatele turceşti ocupă Buda
şi transformă Ungaria în paşalîc până în anul 1691. Partea de vest a Ungariei, siluată dincolo de Dunăre, va
rămâne sub stăpânire habsburgică, iar Transilvania se va constitui ca Principat Autonom sub suzeranitate
turcească.

În noul context politica-istoric Principatul Autonom al Transilvaniei va cuprinde cele 7 comitate
preexistente, scaunele săseşti şi secuieşti, districtele săseşti ale Braşovului, Făgăraşului şi Bistrilei, precum
şi comitatele apusene din Partitlffi (Maramureş, Sătmar, Crasna, Solnocnl Mijlociu, Solnocul Exterior, Bihor,
Zarand, Arad), Banatul şi unele comitate din Ungaria superioară.
Alungarea turcilor de sub zidmile Vienei, la 1683 şi eliberarea ulterioară a cetălii Buda, sunt evenimente
urmate de instalarea autoritălilor imperiale austriece în Ungaria şi Transilvania. La 1688 este acceptată
snzeranitatea austriacă, iar în anul 1691 se emite Diploma Leopoldină, care va reglementa raporturile dintre
Curtea de la Viena şi Transilvania.

4.2. Etapa administraţiei iosefine
Vechile forme de organizare administrativă se păstrează în continuare, dar nu pentru mult timp. Astfel,
primul moment în evolnlia comitatelor are loc la 1784, sub împăratul Iosif al II-lea, când, datorită anumitor
neajunsuri în administrarea teritoriului transilvan (suprafata prea mare a unitătilor administrative, existenta
multor enclave şi a teritoriilor eterogene din punct de vedere lingvistic, economic şi cultural, etc.), cele şapte
comitate ini~iale sunt divizate în 11 comitate noi (împărlirea iosefină). după cum urmează: 1) Solnocul InteriorDăbâca Superioară; 2) Solnocul de Mijloc-Crasna-Chioar; 3)Cluj-Turda Superioară-Dăbâca Inferioară (care
includea şi districtul Bistrilei); 4) Clujul Superior-Tnrda Inferioară-Arieş; 5) Sibiu; 6) Făgăraş; 7) Trei Scaune;
8) Odorhei; 9) Târnava Mare; 10) Alba Inferioară; şi 11) Hunedoara (V. MernVu, 1929 10 ; I.S. Puşcariu, 1864).
Aceste comitate erau organizate în 2-3 cercuri şi 8-10 plase, fapt care înlesneşte relatiile dintre autorilăii şi

np. cit.
V. Meruţiu, Juduţde din Ardual şi din Mammuruş până în Banul. h\ro/uţialurilorială, Lucrările Inslilulului rle c;eografie
alllniv. din Cluj, voi. V, 1!12(].
" Konrad Gundisch doscrio forma comilalelor ca asemănătoare cu .,un covor cf1rpil cu petece lunguie(e care se întind
dinspre nord-vesl spe sud-esl''. enumurflnd opl comilale care formau .,pămfmlulnohilinr··. şi anume: Solnocul Interior,
Dăbiica, Cluj, Turda, Alba du Jos, Alba de Sus, Tiirnava şi llmwdoara ( Konrad Gundisch,Autonomie de slări şi m~ionn/itute
în Ardunlul mudiuval, în .,Transilvania şi s<~şii ardeleni in istoriografie··, Sibiu. 2001, p. 34).l'enlru m:easlă perioadă a se
vedea şi Istorin 'Irnmilwmiui, voi. I (până lr1 1541}, Inslilulul Cullural Romfm, C:luj-Napoca, 2003.
10 (} fl· r.it.
R
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comnnită1ile umane subordonate, dar pentru consolidarea administra1iei publice la 1786 cele 11 comitate vor

fi grupate în 3 districte mari, conduse de 3 comisari împărăteşti, sitnalie men1inută pentru pu1in timp, deoarece
în anul1790 se revine la organizarea anterioară, din 1784. Localită1ile de pe teritoriul actualului jude1 Bistri(aNăsăud eran cuprinse în comita tele Solnocul Interior-Dăbâca Superioară şi Cluj-Turcia Superioară-Dăbâca
Inferioară, precum şi în cadrul Regiment ului de grani1ă năsăudean.
4.3. Elapa rcgimentului grăniceresc năsăudcan 11
Această etapă se suprapune cronologic pe cea a comitatelor, dar întrucât se referă la evolu1ia administrativ-

teritorială a judeiului Bistri1a-Năsăud am departajat-o, din punct de vedere metodologie, ca etapă distinctă.

Pentru o mai bună apărare a Imperiului habsburgic către nord-est, la hotarul cu Bucovina şi Moldova, în
anul 1762 se înfiin1ează Regimentul cezaro-crăiesc grăniceresc de infanterie nr. 17, II român de graniţă,
cu sediul la Năsăud. Această nouă formaliune administrativ-teritorială, cu caracter militar, urma să asigure
stabilitatea imperiului, să detcnsioneze situa1ia politică şi social-economică din Transilvania, în general, şi din
Valea Rodnei, în special, să asigure paza frontierei estice a imperiului.
În contextul politica-administrativ de la vremea respectivă, conturarea regimentului grăniceresc năsăudean
presupunea militarizarea localită1ilor din această regiune, prin desprinderea lor din comitatele preexistente
(Solnocul Interior, Dăbâca, Cojocna, Turda) şi din districtul Bistri1a. Acest proces s-a desfăşurat în mai multe
etape, după cum urmează: între 1762-1763 au fost militarizate 27 de comune de pe valea Someşului (Şan1,
Rodna, Maieru, Sângeorz, Ilva Mică, Sâniosif, Măgura Ilvei, llva Mare, Leşu, Feldru, Nepos, Rebrişoara, Rebr·a,
Parva, Năsănd, Salva, Hordou, Telciu, Romuli, Bichigiu, Mititei, Runcu Salvei, Mocod, Zagra, Poienile Zagrei,
Snplai, Găureni) şi două comune din valea Şieului (Nuşfalău şi Sântioana), iar în anul 1783 sunt incluse
comunele Gledin, Monor, Şieu1, Ragla şi Budacul de Sus, din Valea Şieului, comunele Morăreni şi Ruşii Mun1i,
din valea Mureşului şi localită1ile din Valea Bârgăului (Rusu Bârgăului, Josenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului,
Snsenii Bârgănlni, Prundn Bârgăului, Bistri1a Bârgăului, Tiha Bârgăului şi Mureşenii Bârgăului), astfel încât, la
final, vor exista 44 de comune militarizate (fig.2).
Din punct de vedere militar şi administrativ aceste comune erau repartizate pe 12 companii, pe care le
mcn1ionăm în continuare:
compania I-a: Monor, Ruşii Mun1L Gledin, Morăreni;
compania a II-a: Budacu Român, Nuşfalău (Mărişelu), Şieu1, Ragla, Sântioana;
compania a II-a: Tiha Bârgăului, Prundu Bârgăului, Mureşenii Bârgăului, Bistri1a Bârgăului;
compania a IV-a: Josenii Bârgăului, Susenii Bârgăului, Rusu Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului;
compania a V-a: Rodna Veche, Maieru, Ilva Mare, Rodna Nouă (Şan1):
compania a VI-a: Sângeorz, Sâniosif (Poiana Il vei), Măgura Ilvei;
compania a VII-a: Feldru, Ilva Mică, Leşu;
compania a VIII-a: Rebrişoara, Rebra, Nepos, Parva;
compania a IX-a: Năsăud, Salva;
compania a X-a: Telciu, Hordou (Coşbuc), Bichigiu, Romuli;
compania a XI-a: Zagra, Poienile Zăgrii, Găureni, Suplai;
compania a XII-a: Mocod, Runcu Salvei, MititeP 2 •

11

12

În continuare vom urmări zona .,grani(ei militare"', restul tc!riloriului- reprezentat de leriloriullocuil de saşi- urmfmdu-şi
cursul Iln!sc, în cadrul "llniversită\ii săseşti"; pentru ddalii vezi Giinther Il. 1imlsch, J,ugifumrea slalulară şi jurisdicţia
r:a nlrihuţii fundamc:nlale riie l!nivc:rsilăjii Săseşti, în "Transilvania şi s<Jşii ardeleni. .. ", p. 54-!l4. Pentru rolul ace~t!!i
populatii în istoria Transilvaniei, vezi şi istoriografia problemei la Andreas Miickol, I.'iloriogmfic şi conştiinţă islorir.·ă lu
.'iaşjj arddeni, în Ibidem, p. 9-24.
A. Onorreiu. 1. Bolovan, Contrihuţii dor:umc:nlure wivinrl i~·torio regimunlului .~rănir:urusr: nă.'iăurlc:on, Ed. Enciclopedică,
Bucureşli,

200G, p. 37-3!1.

353

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

Fig.2. Regimentul de granită năsăudean (după M. Mureşianu,

zoooD, cu modificări)

Regimentul de grani~ă năsăudean a reprezentat, la vremea respectivă, un sistem politica-administrativ,
social-economic, militar şi cultural deosebit de important, cu multiple implica~ii în viala materială, dar şi
spirituală a comunitălilor umane cuprinse în limitele acestuia, implica~ii care vor avea consecinle importante
asupra evoluliei fenomenelor social-economice, din această regiune, până în zilele noastre (V. Şotropa, 1975 14 ,
1. Pop, 1999J:i' M. Mureşianu, 2000 11 ', 1. Sigmirean şi A. Onofreiu, 2001 1 i, L.Ureche, 2001 111 , A. Onofreiu şi 1.
Bolova.n, 2006 19 ). Individualizarea acestuia a fost condilionată de factori politica-istorici (necesitatea apărării
imperiului habsburgic), dar şi de factori naturali, întrucât coroana montană Ţibleş-Rodna-Suhard-Bârgău
Călimani constituia o granilă naturală spre răsărit, iar văile din vestul acesteia (Someş, Bârgău, Bistrila, Budac,
Şicu) adăposteau numeroase aşezări.
Pe fondul prefacerilor de ordin istoric ce se resimt în toată Europa. după revolulia de la 1848-1849, prin
Patenta Imperială din 22 ianuarie 1851, Regimentul al II lea românesc de granilă năsăudean- la fel ca şi
Regimentul 1grăniceresc de la Orlat- este desfiinlat.

M. Mun!şianu. /Ji.~lrictul wănir:uru.~r: năsăudmw. Siur/iu de guogrufiu i.~·loric:ă, Ed. Presa lluivt!rsilară C:lujeană, C:lujNapoca, 2000
1·1 (} [J. r:il.
'" 1. Pop. I.~loriul/ugimunlului ul II-leul/om{wesr: riu C:mnitci rlc fu .'\'cisciur/ {1 ÎU2-1/I:i1). Ed. Ardt!alul, C:luj-Napor.a, l!El!l
11
' M. Mureşianu, JJislrir:lul Grcinir:ure.w: IVăsciurluun (1 ÎU2-1/I!i 1). Studiu rfe geo.~mfie islorir:ci, Ed. !'resa Universitarii
Clujeană, Cluj-Napoca, 2000
17 O]J. r:il.
111
1.. llrm:he, Nmrlurile grănir:uruşli ncisăurlune {111ii1-1!11ll), Ed. !'resa llniversilară C:lujt!<lllă, Cluj-Napoca. 2001
'" /\.. Onol'reiu, 1. Bolovan, Contrihu{ii rlor:umcnlrlre fJTil'inrf isloriu n·gimcntului grănir:erosr: născiurluun, Ed. Enciclopt!dică.
Bucureşti, 200li
1:1
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4.4. Etapa administraţiei neoabsolutistc
Frământările pentru o cât mai bună administrare a Transilvaniei ating apogeul în secolul al XIX-lea,
când vor fi elaborate numeroase proiecte de împăr~ire administrativă, multe dintre ele puse în practică.
Aceste preocupări se intensifică după evenimentele de la 1848-1849, care au produs schimbări importante
în mentalitatea locuitorilor din Ardeal în legătmă cu modul de exercitare a puterii de către oficialită1i. De
asemenea, abolirea iobăgiei şi promo\'area egalită1ii între oameni în fa1a legii, sunt factori care impun o nouă
orientare în domeniul organizării administrativ-teritorinle.
În anul 1849 activitatea guvernului şi a autonomiilor locale se va suspenda, inr Transilvania devine în
timpul absolutismului austriac o 1ară de coronnă a dinastiei habsburgice. În anul 1849 se propune împăJ·1irea
provizorie a teritoriului transilvan în 6 districte civile şi militare (Sibiu, Alba, Cluj, Reteag- din care făceau
parte şi cercmile Beclean, Giurgeşti şi Năsăud- Odorhei şi Făgăraşj2°, urmând ca la 1851 să aibă loc împăJ·~irea
definitivă sub forma de 5 ţinuturi cu 36 căpitanate, după cum urmează: linutul Sibiului cu 6 căpitanate (dintre
care unul era Bistri~a), 1inutul Alba Iulia cu 10 căpitanate, Fnutul Clujului cu 6 căpitanate, ţinutul Reteagului
cu 7 căpitanale (Reteag, Năsăud, Ginrgeşti, Dej, Şomcuta, Sf. Petru şi Gherla) şi ~inutul Odorheiului cu 7

căpitanate 21 .

Aceasta situa1ie durează doar până anul următor, când are loc o altă împăr1ire provizorie în 5 districte, 28
de cercuri şi 109 subcercuri, după care, în anul 1854, se face o împăJ·~ire definitivă în 10 prefecturi, alcătuite
din mai multe preturi: prefectura Bistri1ei (cu preturile Giurgeşti, Beclean, Lechin1a, Teaca, Reghin, Şieu,
Bistri1a, Pmndu Bârgăului, Năsăud şi Rodna), Dejului, Clujului, Salajului, Albei, Sibiului, Orăştiei, Oşorheiului
(Mureş), Odorheiului şi Braşovului (V. Mern1iu, 1929 22 ).

4.5. Etapa Districtului Năsăudean
În anii 1860-1861 se pune iar problema reorganizăJ·ii Transilvaniei, fapt care determină revenirea la vechile
comilate. Alături de acestea, se înfiin1ează Districtului Năsăudului, pe teritoriul fostului Regiment grăniceresc
năsăudean, şi Districtul FăgăJ·aştllui, după care la 1862 este elaborat un alt proiect de reîmpăJ·1ire a 1ării. Acest
lucru invoca neajunsurile pe care le aveau formele de organizare anterioare, deoarece se bazau pe cele trei
teritorii nalionale (ocupate de maghiari. secui şi saşi), iar unită1ile administrative aveau întindere prea mare,
nu erau practice pentru dezvoltarea nalională şi nu respectau criteriul topografic şi etnografic.
Prin urmare, în anul1863 se propune împăJ·1irea Ardealului în 10 sau 15 comitate (între care se regăsea şi
comitatul Bistri1a), iar la 1864 se avansează două proiecte de lege cu 9, respectiv 12 municipii (dintre care făcea
parte şi municipiul Năsăud, iar popula1ia săsească din Bistri1a se alipea la municipiul Sibiului). Aceste proiecte
nu s-au pus în practică niciodată 2 :1 •
Bine integrat pe plan istoric şi administrativ Districtul românesc al Năsăudului se învecina la nord cu
Comitatul Maramureş, la est cu Bucovina şi Moldova, la sud-est cu Comitatul Turda, la sud-vest cu Districtul
Săsesc al Bistrilei, Comitatul Cojocnei şi Comitatul Dăbăca, iar la vest intra în contact cu Comitatul Solnocul
Interior (I. Bâca, A. Onofreiu, 2004 24 ).
Revolu1ia de la 1848-1849 din Ţările Române a zdruncinat puternic edificiul Imperiului Habsburgic şi
a avut urmări deosebite asupra conştiinlei na1ionale a popula1iei româneşti din Transilvania (V. Şotropa,
I'uhlimrca nr. !il (;uvernatorului civil şi militar din 21 .~eplem/Jrie 1849 r.u pril'iru la provizuria împc'ir!ire a Transilvaniei
în şase di.~trir:le militnre, în "Culegerea de prea înalle paltmle împărăteşti ptmlru Transilvania de la l!l iulie 1fl4!l p;înă la
srfirşilullui ldmwrie lB!'i!l"', p. 3!'i-52.
"' "Hlilia legilor provinciale şi a Guberniului pentru Ţara de Coroană Transilvania", cursul mmlui 1B!'i1, mănunchiul XII,
p. :i24-327.
2
• op. r:it; vezi Ordinnţiunea nr. 1:w din 4 iunie 1ll!i4 11 minişlrilor de inlerno, jusliţir! şi finanţe despre orgnniwren polilir:c'i şi
juder:ătoremr.ă n Mr;relui Principat Ardealul, în "Bulelinul (;uberniului Provincial pt!nlru Marele Principal Transilvania",
cursul anului 1B!'i4, 1 sm:ţiune, mănunchiul VI, p. 2!'i4-2G2 .
.,': Pl!nlru proiecle)e din această periundă, îndeosebi în Dit!la de la Sibiu, vezi IJiuuriu ·"ieno,~ruflc ulu dielci lr(lnsilvune
r.onr:heimate la Sihiu Jll'O 1 Iuliu 186.1 prin rcsr.ript pren înallu, Sibiu. 1Bfi3, passim. Hmlru acţiunea politică de
reconstrucţie n Transilvaniei în această perioadă, vezi cu deosebire Simion Retegan, 1/er.onslrur.ţia pulilir:ă a "lransill'fmioi
în anii 1lW1-1lJU3, Presa llniversilară Clujeană, 2004.
2
~ !. Bflc:a, A. Onofndu, !Ji.~trir.tul Născ'iudului. A~por.le de geo.~mfie istorică. Studii şi cerct!lări de Ceologie-Ceografit!, !l,
Complexul Muzeal Bislriţa-Năsăud, 2005, p. 1:i7-14:J.
20
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1975~". A. Onofreiu, 2004~(j). În aceste condi~ii zona fostului regiment năsăudean de grani~ă avea nevoie de
o nouă geografie administrativă, impusă de tendin~ele din perioada neoabsolntistă care erau concentrate în
direqia alipirii teritoriului, fie la zonele locuite de popula~ia săsească (Districtul săsesc al Bistri~ei), fie la
comitatele vecine (Solnocul Interior. Cojocna, Dăbâca şi Turda), aflate sub conducerea antorită~ilor maghiare.
În acest context era necesară o nouă mentalitate socială şi politică pentru a găsi cea mai potrivită modalitate de
organizare, care să păstreze, în întregime, trăsăturile specifice ale popula~iei din fostul stat militar (A. Onofrein,
2003a 27 , 2003b~ 11 ).
În perioada următoare intelectualii năsăudeni şi-an conjugat eforturile pentru organizarea fostului
regiment de grani~ă într-o nouă entitate politică, administrativă şi economica-socială "care să mz mai fie

la alte comitate şi districte, ci să formeze o regiune unică, nedivizată"2 !J. Astfel, în
conte>..izzlreorganizării TransilFaniei prin restabilirea gzwenmlzzi şi a vechilorfomze de organizare administrativteritoriala, respectil' scaunele seczzieşti şi săseşti, cetălile libere regeşti şi oppidele privilegiate, anterioare anului
1848, Cwtea de la Fiena se declară de acord ca regimentul de granită de la Năsăud să se organizeze întrun district de sine stătător, cu jzzrisdictie proprie. Drept zzmzare, după 1O ani de frământări pentru păstrarea
identitătii nationale, prin Înalla Hotărrîre Majcslatică din 24 martie 1861 se înfiin~ează Districtul Năsăud,
despărfită şi încorporată

cu reşedin~a la Năsăud:JO.
Conform legii XLIU1870 privind reorganizarea administrativă, cele 44 de comune grănicereşti, plus încă
două comune din Bucovina (Cârlibaba şi Coşna), an fost grupate în şase cercuri (A Onofreiu, 2003:n, 2004 32 ),
conduse de câte un jude cercual, în componen~a cărora intrau mai multe comune, după cum 'urmează:
- cercul Năsăud, cu comunele Năsăud, Salva, Rebrişoara, Rebra, Parva, Telcin, Hordon (Coşbuc), Bichigin
şi Romuli;
- cercul Sângeorgiu (Sângeorz-Băi). cu comunele Sângeorgiu, Ilva Mică, Leşu, Feldru, Nepos şi Sâniosif
(Poiana Ilvei);
- cercul Rodna, cu comunele Rodna, Şan~, Maieru, Măgura Il vei, Ilva Mare, Cârlibaba şi Coşna;
- cercul Borgo-Prund (Prundu Bârgăului), cu comunele Rusu Bârgăului, Josenii Bârgăului, Mijlocenii
Bârgănlui, Susenii Bârgăului, Prundu Bârgăului, Bistrita Bârgăulni,Tiha Bârgăului şi Mureşenii
Bârgăului;

- cercul Zagra, cu comunele Zagra, Mocod, Mititei, Poienile Zăgrii, Plai (Suplai), Gănreni şi Runcu Salvei;
- cercul Monorului, cu comunele Monor, Gledin, Şien~. Nuşfalău (Mărişeln), Sântioana, Morăreni, Ruşii
Mun~i, Ragla şi Budacu Românesc (Budacu de Sus).
Toate cele şase cercuri şi cele 46 de comune componente an format "Municipiul" Năsăudului, consfiinlit
în şedin~a din 15 decembrie 1871. Stabilirea cercurilor s-a bazat pe criterii istorice, legate de organizarea
fostului regiment de grani~ă (V. Şotropa, 1975:1\ M. Mmeşiann, 2000:14 ) şi pe criterii geografice, impuse de
confignra~ia reliefului, fiecare cerc snprapunându-se pe o axă morfohidrografică, de-a lungul căreia se aliniază
comunele componente.
Pentru a uşura şi eficientiza administra~ia, în 1872 are loc reorganizarea Districtului sau Municipiului
Năsănd în 7 comune mari şi 39 de comune mici, grupate în 12 cercuri notariale şi 6 cercuri administrative. Acest
~'·
21
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op. r:il.
A.Onofreiu, Organizarea admini.~lmliv-lcrilorială r1 JJislridu/ui Năsăudcan, Complexul Muzcal llistrita-Năsăud,
Lucrările Colocviului national "Centru şi periferie"' (23-25 aprilie, 2004), Ed. Accent. Cluj-Napocn, 2004, p. 24!1-270.
A. Onofreiu, 'Ioponimia şi relaţii guogmfir:o în JJislrir:lul Năsăurlului, Revista llistri1ei, 17, Complexul Muzeal BistritaNăsăucl, 2003, p. 331-355.
A Onofreiu, Considomţii prilrind islorir:ul foslului di.<;trir:l al Năsăudului {1l/U1-187Ci}, Anuarul Arhivelor Mureşene, Il,
Tflrgu Mllf(!Ş, 2003, p. 165-174.
Directia judeteană llistriţa-Năsănd a Arhivelor Naţionale, fond j.'J'carialul Hodnei, dosar. 157/lHGl, f. !12;
lbxlnl în !Jislriclul Nă.c;ăud {1861-187Ci}. Conlrihuţii documentam, (autori Simion Lnpşan şi Adrian Onofrciu). Ed.
Fundatiei .,George Coşbuc", Năsăud, 2003, p. 1111. Lupta pentru infiintarea noii forme administrative pe larg, în Nestor
Şimon, Va.c;i/u Naşcu. Vinfn şi Juptc:lu lui, Năsăud, l!lll.
op. cit.
fl· r:il.
Ofl. r:il.
op. cil.

()
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demers a avut ca scop o mai bună solu~ionare a problemelor "pril'ind administmţia, înFăţământul, cultura, starea
îndeplinirea obligaliilor financiare, starea căilor de comlwicaţie, cultiFarea pământului, exploatarea
raţională a păşllnilor şi pădllrilor" (F. Porcius, 1928 35 ). Prin urmare, situa~ia administrativă se prezenta astfel:
- cercul Năsăud- comună mare Năsăud, comune mici Salva, Hordou, Bichigiu, Telciu şi Romuli care au
format un prim cerc notarial, Rebra, Rebrişoara şi Parva care au constituit un al doilea cerc notarial;
cercul Sângeorgiu- comune mari Sângeorgin şi Feldru, comune mici Ilva Mică, Leşu, Poiana Ilvei şi
Nepos care au format un cerc notarial;
cercul Rodna -comune mari Rodna şi Maieru, comune mici Şan~ şi Cârlibaba care au format un prim
cerc notarial şi Ilva Mare, Coşna şi Măgura Ilvei care au constituit un al doilea cerc notarial;
cercul Prundu Bârgăului- comună mare Bistri1a Bârgănlui, comune mici Tiha Bârgăului şi Mureşenii
Bârgăului care au format un prim cerc notarial, Rusu Bârgăului şi Josenii Bârgăului care au constituit
un al doilea cerc notarial, Prnndu Bârgăului şi Susenii Bârgăului care s-au grupat într-un al treilea cerc
notarial;
cercul Zagra- comune mici Mocod, Mititei, Runcu Salvei care au format un prim cerc notarial şi Zagra,
Poienile Zăgrii, Plai şi Găureni care au constituit un al doilea cerc notarial;
cercul Monor- comună mare Monor, comune mici Budacu de Sus, Ragla, Şieu~. Mărişelu şi Sântioana
grupate într-un prim cerc notarial şi Gledin, Ruşii Mun~i. Morăreni care au format un al doilea cerc
notariaPn.
sanitară,

În această formă, Districtul Năsăudului se men~ine până în anul18 76, când, pe fondul prefacerilor politicaadministrative din cadrul imperiului habsburgic, este desfiin~at.
5. Perioada adminislra!iei moderne

5.1. Etapa Comitalului Bislriţa-Năsăud

Prin înfrângerea Austriei de către Prusia, în anul1867, se instalează dualismul austro-ungar, fapt care va a\'ea
consecin1e impmtante pe plan politica-administrativ. Introducerea principiilor moderne de administrare, precum
şi tendin~a autorităvlor maghiare de a disloca populavile compacte de alte naFonalită~i, determină desfiinlarea
autonomiei Transilvaniei. În acest context, se introduce centralismul de la Budapesta, pentru a avea control
deplin asupra teritoriului, iar în anul 1876 Transilvania revine la organizarea sub forma comitatelor. Astfel,
vechile comitate sunt divizate şau comasate, apărând altele noi, după cum mmează: Solnoc-Dăbâca, Turda-A.rieş,
Turda-Mmeş, Bistri~a-Năsăud, Cojocna, Maramureş, Sătmar, Sălaj, Bihor, Arad, Alba de Jos, Hunedoara, Târnava
Mare, Sibiu, Cine şi Trei Scaune (V. Meru~iu, 1929:17 , 1. Sigmirean şi A Onofreiu, zoofw).
Comitatul Bislriţa-Năsăud s-a format din districtul Bistrilei, districtul Năsăudului, localităli din
comitatul Dăbâca (Cuşma, Şomfalău, Sără1el, Herina, Neteni, Gala~i, Domneşti, Şimotelnic! Buduş, Şirling,
Bârlad, Şoimuş, Şieul Mare, Al·dan, Friş, Blaşfalăul de Jos, Blaşfalăul de Sus, Caila şi Bungardul Săsesc) şi
din comitatul Solnocul Interior (Prislop, Cepari, Luşca, Nimigea Românească, Mintiu, Nimigea Ungurească şi
Tănre).

În acest moment anumite localită~i ale judeiului actual făceau parte din comitatele Cojocna (Monor, Şieu~,
Gledin, Şopteriu, Urmeniş, Milaş, Teaca) şi Solnoc-Dăbâca (Şieu-Cristur, Chintelnic, Matei, MornL Sâniacob,
Şieu-Măgheruş, Şirioara, Arcalia, Ţigău, Chiraleş).
Comitatul Bistri~a-Năsăud cuprindea 6 cercuri, cu comunele aferente, după cum urmează: Năsăud,
Rodna Veche, Prun du Bârgăului, Şi eul Mare, Beşineu (Viişoara) şi Iad (Livezile). Cercurile Sângeorzului şi
Zagra, din fostul District Năsăudean, s-au desfiin~afl!l. La 1883 Comitatul Bistri~a-Năsăud este restructurat în
4 cercuri sau oficii cercuale, iar cetatea Bistrilei a rămas de sine stătătoare (fig.3). Cele 4 cercuri stabilite în
acest moment erau Năsăud (cu comunele Năsăud, Rebrişoara, Rebra Mare, Parva, Salva, Hordou, Bichigiu,
35

:u;
'

17

FI. Porcius, Islorir:ul IJislridului IVă.>ăudurm, Arhiva Someşană. !1, Năsăud, 1~!28, p. 1-G3. lbxlul intugml, inclusiv nol!~lc
de subsol, la Liviu Păiuş, Islorir:ul IJislrictului wăniceresr. năsăurlean, Bistrita, 200G.
Districtul Nă.>ăud. Contribuţii rlor:umentare ... , p. 450-451.
op. r:il.

"" op. cit.

"" Adrian Onorreiu, 2004, p. 2Gl; A.N.-B.-N., fond Adminislmţia fondurilor grănir:uruşti năsăurlrmu, d. 3/17(i2-lfl8B, f. 70.
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Telciu , Romuli, Mocod , Mititei, Run c, Zagra, Poieni , Gămeni , Ninugea Ungmească , Ninligea Românească,
Tăme, Luşca, Prislop, Mintiu, Tradam), Rodna Veche (cu comunele Rodna Veche, Ilva Mare, Măgma, Sâniosif,
Ilva Mică , Leşu , Feldrn, Nepos, Rodna Nouă, Cârlibaba, Coşna , Maieru, Sângeorgiu) , Jad (cu comunele Tiha
Bârgăului , Mmeşenii Bârgăului , Prundu Bârgăului , Susenii Bârgăului, Josenii Bârgăuhti , Mijlocenii Bârgăului ,
Rusu Bârgăului , Bistri1a Bârgăultti , Cuşma, Ghinda, Orhei, Jelna, Dunlitri1a, Pietriş, Uifalău , Aldorf, Pintic, Iad,
Dorolea, Dumitra, Cepari, Tărpiu, Signtir, Ragla, Budacul Român, Şoimuş, Braşfalăul de Sus, Braşfalăul de Jos şi
re şedin1a la Bistri1a), Beşin e u (cu comunele Herina, S ărătel, Galaiii Bistrilei, Neteni, Btmgardul Săsesc, Ardan,
S ebeşeş ul de Sus , Seb eş ul de Jos , Friş, Gledin, Şieut, Sântioana, Bârla, Nuşfalău, Şirling, Bileag, Şomfalău,
Şieul Mare, Monor, Beşineu .
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Fig.3 Comitatul Bistri(a-Năsăud la 1883 (după Al\TBN, fond Emil Precup, dosar 168)
Crainimăt, Dipşa, Ferihaz, Jeica, Vermeş , Tonciu, Sângeorzul Săsesc , Lechin(a, Malomarca, Budacul Săsesc,
Buduş, Şimotelnic şi reşedinta la Bistri\a).
Conlitatul Bistrita-Năsăud, prin structma sa administrativă , reprezintă o etapă importantă de prefigmare a
viitoruhti judet, prin faptul că reunea comune atât din tinutul istoric al regimentului grăniceresc şi districtului
năsăudean, cât şi din districtul săsesc al Bistritei.
Această organizare adnlinistrativ-teritorială se va men1ine până în anul 1918, când se formează statul
naţional unitar român.
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6.Pcrioada administra!ici

româneşti

6.1 Etapa judc1clor
Prefacerile politice, social-economice şi culturale aduse de unirea celor trei ~ări române au impus
reconsiderarea organizării României din punct de vedere administrativ. Prin urmare, conform Decretului IV
al Consiliului Dirigent înfiin\at la 1918, pentru conducerea Transilvaniei, vechea formă administrativă din
Transilvania, comitatul, este înlocuită cu ceea care exista deja la exteriorul Carpa~ilor, după modelul francez,
şi anume jude!ul, iar cercul este înlocuit cu plasa. Prin urmare, vechiul comitat Bistrita-Năsăud este înlocuit
cu judeţul Bistriţa-Năsăud, care va functiona sub această denumire între anii 1919-1925. Acesta avea în
componen~ă 4 plase, după cum urmează: Iad (cu comunele Blăjenii de Jos de Jos, Dumitri~a. Susenii Bârgăului,
Josenii Bârgăului, Prundu Bârgăului, Bistri1a Bârgăului). Năsăud (Romuli, Telciu, Hordou, Zagra, Salva,
Nimigea, Năsăud, Rebrişoara, Rebra, Parva]. Beşineu (Fiişoara), (Ardan, Herina, Şieut, Monor, Şieu, Sărata,
Mărişelu) şi Rodna Veche (Feldru, Maieru, Sângeorz-Băi, Rodna, Şan1. Ilva Mică, llva Mare, Măgura Ilvei,
Lunea Ilvei, Leşu). Oraşul Bistrita. cu magistrat, devine oraş cu consiliu (l. Sigmirean şi A. Onofreiu, 2001 40 ,
A. Onofreiu 41 ).
În anul 1920 se instituie pe lângă Ministerul de Interne "Comisiunca pentru studiul unei noi arondări
a judeţelor României" (V. Merutiu, 1929 42 ), care elaborează două proiecte de împăr!ire administrativă: pe
judete mari, ac1inne care necesita comasarea unor jude\e, şi pe jude!e mijlocii, fapt care presupunea comasarea
jude\elor mai mici, reajustarea judelelor mai mari, etc. Întrucât prima variantă a atras numeroase proteste s-a
optat pentru cea de-a doua, cu jude\e mijlocii ca întindere şi număr de locuitori.
La baza opera~iunii de reorganizare administrativă a \ării au stat câteva neajunsuri care caracterizau etapa
anterioară. cum ar fi: diferenlele de suprafală dintre judete, diferenlele dintre numărul de locuitori şi suprafata
unor jude\e, gradul slab de dezvoltare a căilor de comunicalie în anumite judele, forma îngustă şi lungă a
unor jude\e (Suceava, Tecuci, Cahul, Cojocna, etc.), ca şi pozilia excentrică a unor reşedinle de judel, fapt
care impunea distanle mari de parcurs. În consecin\ă, pentru o împăi·lire administrativă eficientă se impunea
luarea în considerare a unor criterii de ordin geografic (suprafată, configuralia reliefului]. economic (resurse
naturale, grad de dezvoltare) şi social-istoric (necesită1ile popula\iei, tradilii, etc.). În acest context, prin legea
pentru unificarea administrativă a României, dată în 1925, din cele 76 judete existente până la acel moment
mmau să se contureze 62 de judete mijlocii, alcătuite din plase, comune urbane şi comune rurale, schemă care
presupunea descentralizarea administrativă a \ării.
Spa\inl din partea de nord a Transilvaniei, relevant pentru studiul de fată, va fi ocupat de judetele Năsăud,
Someş, Cluj şi Mureş, între care existau anumite raporturi evolutiv-administrative.
Judeţul Năsăud s-a format din jude1ul prexistent Bistri\a-Năsăud şi cuprindea: un oraş cu consiliu (Bistrita),
4 plase şi 97 comune, după cum urmează: plasa Beşineu (Fiişoara) - sediul Bistrila (Ardan, Bârla, Viişoara,
Domneşti, Budacul de Jos, Buduş, Bnngard, Crainimăt, Dipşa, Albeştii-Bistri1ei, Lunea, Galatii Bistritei, Gledin,
Herina, Jeica, Lechin1a, Monor, Ne\eni, Mărişelu, Ruştior. Sără\el. Sângeorzul Nou, Sântioana, Sebiş, Şieu,
Şien1, Măgmele, Şoimnş, Sărata, Simioneşti, Tonciu, Vermeş), plasa Jad(Ul'ezile) - sediul Bistrita (Unirea,
Bistri!a Bârgăului, Budacul de Sus, Blăjenii de Sus, Blăjenii de Jos, Caila, Cepari, Cuşma, Dorolea, Dumitra,
Dumitri1a, Ghinda, Livezile, Jelna, Josenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Mureşenii Bârgăului, Orheiul
Bistri1ei. Pietriş, Slătini\a, Prundu Bârgăului, Ragla, Rusu Bârgăului. Susenii Bârgăului, Sigmir, Tfu·piu, Tiha
Bârgăulni, Viişoara), plasa Năsă11d- sediul Năsăud (Bichigin, Găureni, Hordou, Lnşca, Mintiu, Mititei, Mocod,
Năsănd, Nimigea Ungnrească, Nimigea Românească, Parva, Poieni, Prislop, Rebra, Rebrişoara, Romuli, Runc,
Salva, Suplai, Telciu, Entradam, Zagra) şi plasa Rodna Feche- sediul Rodna Veche (Cârlibaba Nouă, Coşna,
Feldru, Ilva Mare, Ilva Mică, Leşu, Maieru, Nepos, Rodna Kouă, Rodna Veche, Sângeorzul Românesc, Măgura,
Poiana).
După reajustarea administrativă din 1926 judetul Năsăud era alcătuit din 2 comune urbane (Bistri\a reşedintă şi Năsăud) şi 110 comune rurale repartizate pe 6 plase, astfel: plasa Năsă11d - reşedin\a Năsăud

'" OfJ.

cit.

" A. Onofreiu, EFoluţi(l (ldministmlhtă r1 judeţului !Jistriţ(I-Năsăud {1918-1%8}, manuscris; vezi şi articolul aceluiaşi, cu
titlul EFoluţi(l teritori(ll-wlmini.~lmtivă (1 judeţului JJislriţ(I-Năsăud {1!1111-J.li(i{lj, în "Răsutwtul-Magazin", Bistrita. 1!HlB,
anul!, nr. 15, p. 3; nr. 17, p. 3; nr. 18, p. :i; 1!19!1, nr. 1!1, p. :i; nr. 20, p. :1; nr. 21, p. 3; nr. 22, p. 2
1
" op. cit.
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(Bichigiu, CeparL Coşbuc. Dumitra, Jidovi~a. Luşca, N'ăsăud. Pan·a, Prislop, Rebra, Rebrişoara, Romuli, Salva,
Tărpiu, Telciu), plasa Sângeorz-Băi- reşedin~a Rodna (Feldru, Ilva Mare, Ilva Mică, Leşu, Maieru, Măgura
Ilvei, Nepos, Poiana IlveL Rodna, Sângeorz BăL ŞanU. plasa Bârgău - reşedio~a Prundn Bârgăului (Aldorf,
Bislrila Bârgăului, Cuşma, Dorolea, Ghinda, Iad, Jelna, Josenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Mureşenii
Bârgăului, Orheiul Bistri~ei, Pietriş, Pnmdu Bârgăului, Rusu Bârgăului. Satu Nou, Slătini~a, Susenii Bârgăului,
Tiha Bârgăului), plasa Mocod-reşedin1a Mocod (Blăjenii de Jos, Blăjenii de Sus, Caila, Gănreni, Mintiu, Mititei,
Mocod, Nimigea de Jos, N'imigea de Sus, Poienile ZagreL Rtmcu Salvei, Suplai, Tăure, Zagra), plasa Lechinţa
- reşedin~a Lechin!a (Albeştii Bistri!ei, A.rcalia, Bidiu, Bungard, Chinlelnic. Chiraleş. Crain.imăt, Şieu Cristur,
Corvineşti, Dipşa, Enciu, Fântânele, Gala!ii Bistri~ei, Heriua. Lechin!a, Mateiu, Moru 1. Heidendorf, Sălcu!a,
Sărata, Sără~el, Sângeorzul Nou, Sâniacob, Şieu-Sfântu, Sigmir, Şieu-Măgheruş, Şirioara, Tonciu, Ţigău,
Vermeş) şi plasa Şieu - reşedio~a Şieu (Ardan, Bârla, Budacul de Jos, Budacul de Sus, Buduş, Cucutenii pe
Şieu, Domneşti, Dumitri~a. Gledin, Jeica, Lunea, Mărişelu, Monariu, Monor, Ne~eni, Ragla, Ruştior, Sântioana,
Sebeş, Simioneşti, Şieu, Şieu1, Şoimuş) (fig.4) 43 •
Judeţul Someş, cu reşedin~a la Dej, s-a conturat din fostul jude~ Solnoc-Dăbâca (fost comitat), fără anumite
comune cedate jude!elor Sătmar, Cluj şi Năsăud (Şieu-Cristur, Chinlelnic, Matei, Moru~. Sâniacob, Uifalău,
Şieu-Măgheruş, Şirioara, Arcalia, Ţigău, Chiraleş care făceau parte din plasa Beclean). Judeţul Cluj, cu reşedin!a
la Cluj, s-a schi1at din fostele jude~e Cojocna şi Solnoc-Dăbâca. Acesta va ceda jude~ului Mureş câteva comune
care astăzi fac parte din jude~ul Bistri~a-Năsăud, respectiv Teaca, Urmeniş, Milaş, Orosfaia şi Comlod. Judeţul
Mureş, cu reşedin~a la Oşorhei, s-a format din fostul jude~ Mureş-Turda (fost cornitat) şi, aşa cum arătam mai
sus, includea la aceea dată câteva localită~i din actualul jude! Bistri1a-Năsăud 44 •
Conform Decretului regal 3924/1925 comunele Bidiu, Enciu, Fântânele şi Şieu-Sfântu, care apar~ineau
jude~ului Someş, se vor alipi de plasa Lechin~a. iar comunele Cârlibaba şi Coşna de Sus, care făceau parte din
jude!ul Năsăud, vor fi cedate jude!ului vecin Câmpuhwg.
Prin legea pentru organizarea administraţunii locale din 1929, jude~ul Năsăud va fi uşor restructurat,
cuprinzând 2 comune urbane (Bistrila - reşedinlă şi Năsăud), 4 plase (Bârgău, Năsăud, Rodna şi Şieu) şi 109
comune rnrale 45 •
În anul1934, prin Decizia Ministerului de Interne Nr. 2264, se efectuează, la cererea prefecturii, unele
modificări în organizarea administrativă a jude!ului Năsăud. Astfel, rămân cele două comune urbane, Bistri!a
şi Năsăudul, dar se revine la 6 plase, cărora li se arondează comunele rurale, după cum urmează: plasa Bârgău
(Iad, Dorolea, Cuşma, Pietriş, Satu Nou, Rusu Bârgăului, Josenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Prundu
Bârgăului, Bistri~a Bârgăului, Tiha Bârgăului şi Mureşenii Bârgăului), plasa Năsăud (Dumitra, Cepari, Jidovila,
Luşca, Prislop, Mocod, Mititei, Runcu Salvei, Nimigea de Jos, Nimigea de Sus, Mintiu, Tăure, Nepos, Rebra,
Parva, Rebrişoara, Salva, Coşbuc, Bichigiu, Telciu, Romuli, Zagra, Poienile Zăgrii, Gănreni, Suplai şi Năsăud),
plasa centrală (Aldorf, Slătini~a. Jelna, Ghinda, Orheiul Bistri!ei, Budacul de Sus, Buduş, Simioneşti, Tărpiu,
Blăjenii de Jos, Blăjenii de Sus, Caila, Heidendorf, Crainimăt şi Sigmir), plasa Şieu (Dumitri~a, Budacul de
Sus, Ragla, Şieu, AI·dan, Şoimuş, Şieu~. Ruştior, Sebiş, Monor, Gledin, Mărişelu, Măgnrele, Bârla, Sântioana,
Albeştii Bistri~ei, Jeica şi Ne~eni), plasa Lechinţa (Sărata, Sără~el, Domneşti, Herina, Tonciu, GalaFi Bistri~ei,
Dipşa, Lechin~a. Sângeorzul Nou, Vermeş, Bungard, Chiraleş, Şirioara, Sâniacob, Corvineşti, Buduş, Enciu,
Matei, Moru~. Fântânele, Şieu-Măgheruş, Arcalia, Ţigău, Şieu-Sfântu, Şieu-Cristur şi Chinlelnic) şi plasa Rodna
(Feldru, Ilva Mică, Ilva Mare, Măgura Ilvei, Poiana Ilvei, Leşu, Maieru, Rodna, Sângeorz-Băi şi Şan1) 4 (j.
Prin Decretul regal 2191 din anul 1938 este pronmlgată Legea administrativă, care propune ca unită~i
descentralizate comuna, plasa, jude~ul şi 1inutul. Astfel, jude!ele Năsăud, Someş, Cluj, Bihor, Sălaj, Satu Mare
şi Maramureş vor forma ~inutul Someş, condus de un rezident regal, situa!ie care se va men~ine până în anul
1940 47 (fig.5). În restul!ării, prin Legea 577 din 22 septembrie 1940, s-au desfiin~at !inuturile şi reziden!ele
regale, reorganizându-se jude!ele.
1

"

11
'
1

''

Împărţirea ru/miniHtmlivă a teritoriului llomuniei, Bucurcşli. 1 02!i, p. !il.
I/Jidem, p. 5!l-5~l-jud. Mureş; p. 112-!l:i,-jud. Someş; p. Z~l<W-jud. Cluj.
[,e~ea

pontru ar~anizarea ru/ministmţioi localo, llucureşli, 1~l2!l.

'" .,Monitorul Oficial", nr. 55/10:14.
17

Legoa

cu/mini.~lmlitră

din 14 nugusl 19311, în C. IIamangiu, Codul goneml alllomunei,vol. XXVI,

1547.

360

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

l~l31l,

parlea a II-a. p.
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6.2. Etapa

ocupaţiei

horthysle

În anul 1940, prin Dictatul de la Viena , 11 judeie din l\TV Transilvaniei (Maramureş, Satu-Mare , Sălaj,
Bihor, Cluj, Someş , Năs ăud , Mureş, Odorhei, Trei Scaune, Cine), sunt cedate Ungariei horlyste, fapt care va
determina reluarea formelor de organizare a dministrativă anterioare anului 1918. A,stfel ju deţ ul Năsă ud se
transformă în comitatul Bistriţa-Năsăud, care in cludea oraşul Bistri1a şi 4 plase, cu comunele aferente, după
cum urmează: plasa Bisb:iJa de Sus (Monor, Lechin1a , Vermeş , Sângeorzul Nou, Bungard, Viiş oara , Crainimăt ,
Sigmir, Budeşti , Miceştii de Câmpie, Dipşa , Albe ştii Bistri1ei, Ne1eni, Galalii Bistrilei, Herina, Tonciu, Ltmca,
Şieu1 , Sebeşul de Sus, Sebe ş , Sălcula, Lumperd, Sânmiliaiul de Câmpie, Ardan, Şieu, Şoimuş , Bârla, Mărişelu ,
Sântioana, Cucutenii pe Şieu , Jeica, Donmeşti , Sărata , Sărălel , Buduş , Monariu, Simioneşti, Budacul de Jos),
plasa Bistrita de jos (cu comunele Mnreşenii Bârgăului , Tiha Bârgăului, Bistrila Bârgăului, Pnmdu Bârgăului,
Susenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Josenii Bârgăului, Rusu Bârgăului , Iad, Dorolea, Cuşma , Buda cu de Sus,
Ragla, Dtlll1itri1a, Orheiul Bistri1ei, Ragla , Pietriş , Satu Nou, Ghinda, TăJ.·piu, Cepari, Dtlll1itra, Aldorf, Slătini1a,
Blăjenii de Sus, Blăjenii de Jos , Caila), plasa Năsăud (cu comunele Parva, Rebra, Rebrişoara , Năsăud, Romuli,
Telciu, Bichigiu, Hordou, Salva, Mintiu, Mititei, Rtmcu Salvei, Mocod, Zagra , Poienile Zagrei, Găureni, Nimigea
Ungurească , Nimigea Românea scă , Tănre , Prislop, Luş ca) şi plasa Rodna (cu comunele Coşna , Cârlibaba, Şan1,
Rodna, Maieru, Sângeorz-Băi, Feldru, Ilva Mare, Măgura Ilvei, Poiana Ilvei, Ilva Mică, Leşu) 48 •

NOUA ORGANIZARE
ADM 1NI STRATIVA

"·
ROMANIEI

LEGENDA

"

• • Jlldt\

--- - - - - ll~rJli drp.>«\

Fig.5. Organizarea administrativ-teritorială a României în anul 1938 (după C. Hamangiu, 193849 )

6.3. Etapa de tranziţie
În anul 1944 se revine la judeţul Năsăud, organizat prin Ordonanţa prefectului m.41 , din februarie 1945,
cu 2 comune urbane (BistJ.·iia şi Năsăud) , 4 plase, 110 comune rurale şi 43 de notariale, astfel: plasa Bistriţa de
Sus (cu comunele Blăjenii de Sus, Blăjenii de Jos, Caila, Tărpiu, Mureşenii Bârgăului, Tiha Bârgăului, Prundu

48

4

"

Magyarorszag Hcly.c;egncvlârn , l3udnpcsl, 1941, p. 15-16.
C. Hamangiu , Cadrul genernl nlllomrîniei. Legile uzuale , voi XXVI, 1938
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Bârgăului, Bistri!a, Bârgăului, Susenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgănlui, Josenii Bârgănlui, Rusu Bârgăului,
Livezile, Unirea, Slătini!a, Cuşma, Dorolea, Ghinda, Jelna, Satu Nou, Pietriş, Orheiul Bistri!ei, Ragla, Dumilri!a,
Budacu de Sus), plasa Bistriia de Jos (cu comunele Monor, Gledin, Lechin!a. Vermeş, Sângcorzul Nou,
Bnngard, Sălcu!a, Fântânele, Viişoara, Sărata, Sără!el, Sigmir, Gala!ii Bistri!ei, Herina, Albeştii Bistri!ei, Dipşa,
Tonciu, Şieu1, Sebiş, Ruştior, Lunea, Şien, Ardan, Şoimuş, Mărişel, Măgurele, Ne!eni, Jeica, Domneşti, Bârla,
Sântioana. Şieu-Măgheruş, Arcalia, Crainimăt, Şieu-Cristur, Chintelnic, Şieu-Sfânlu, Budacu de Jos, Buduş,
Monariu, Simioneşti, Corvineşli, Bidiu, Enciu, Matei, Moru!, Chiraleş, Ţigău, Şirioara, Sâniacob, Sânmihaiul
de Câmpie, Zoreni, Budeşti, Miceşti de Câmpie), plasa Năsăud (cu comunele Parva, Rebra, Rebrişoara, Năsăud,
Salva, Hordou, Telcin, Bichigiu, Romuli, Mocod, Mititei, Runcu Salvei, Zagra, Suplai, Găureni, Poienile Zagrei,
Dumitra, Cepari, Prislop, Nimigea de Jos, Nimigea de Sus, Mintin, Tăure) şi plasa Rodna (cu comunele Şan!,
Rodna, Maiern, Sângeorz-Băi, Feldru, Nepos, Ilva Mică, Poiana Ilvei, Măgura Ilvei, Ilva Mare, Leşu) 50 •
După cum se poate observa, în acest moment se reanexează la plasa Bishi!a de Jos comunele Şieu-Cristm,
Şieu-Măgheruş, Chiraleş, Fântânele, Matei, Morn!, Corvineşli, Bidiu şi Enciu, care au apar!inut jude!ului Năsăud
până în1940, iar între 1940-1944 au fost anexate la comilalele Solnoc-Dăbâca, Solnocul Interior şi Cluj. 51
În anul 1947, comunele nu·ale Unirea şi Viişoara sunt declarate comune urbane, apar!inând de oraşul
Bistri!a. Pentru o mai bună administrare în anul 1948 jude!ul Năsăud va fi reorganizat în 6 plase cu 121
comune rmale, după cum urmează: plasa Centrală (cu comunele Blăjenii de Sus, Blăjenii de Sus, Buda eul
de Jos, Buduş, Domneşti, Ne!eni, Jelna. Ghinda, Orheiul Bistri!ei, Monariu, Simioneşti, Sărata, Sără!el, Şieu
Măghernş, Crainimăt, Arcalia, Caila, Sigmir, Slătini!a, Tărpiu, Unirea, Viişoara), plasa Şieu (cu comunele
Albeşlii Bistri!ei, Jeica, Ardan, Lunea, Budacul de Sus, Mărişelu, Măgurele, Monor, Gledin, Ragla, Dumitri!a,
Sânlioana, Bârla, Sebiş, Şieu, Şieu!, Şoimuş, Ruştior), plasa Lechinţa (cu comunele Chiraleş, Şirioara, Sâniacob,
Ţigău, Corvineşti, Bidiu, Enciu, Şieu-Cristur, Coasta, Chintelnic, Şieu-Sfântu, Dipşa, Gala!ii Bistri!ei. Herina,
Tonciu, Lechin!a, Matei, Morn!, Fântânele, Sângeorzul Nou, Bungard, Vermeş), plasa Rodna (cu comunele
Valea Mare, Şan!, Valea Vinului, Rodna, Anieş, Maieru, Sângeorz-Băi, Feldru, Ilva Mică, Poiana Ilvei, Măgura
Ilvei, Ilva Mare, Lunea Ilvei, Leşu), plasa Bârgău (cu comunele Tihu!a, Mmeşenii Bârgăului, Tiha Bârgăului,
Colibi!a, Bistri!a Bârgăului, Prnndu Bârgăului, Susenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Josenii Bârgăului, Rusu
Bârgăului, Cuşma, Dorolea, Iad, Satu Nou, Pietriş) şi plasa Năsăud (cu comunele Parva, Rebra, Rebrişoara,
Nepos, Năsăud, Salva, Coşbuc, Bichigiu, Telciu, Fiad, Romuli, Rnncu Salvei, Mocod, Mititei, Zagra, Poienile
Zagrei, Suplai, Găureni, Nimigea de Sus, Nimigea de Jos, Tăme, Jidovi!a, Cepari, Luşca, Prislop) 52 •

6.4. Etapa regiunilor şi raioanelor
Schimbările produse în plan politic după anul1 944 s-au reflectat şi asupra concep!iilor despre administrarea
teritoriului !ării. Treptat, formele şi unită!ile administrative tradi!ionale au fost înlocuite cu altele noi. Astfel,
prin Legea 17 din anul1949, în cadrul comunelor, plaselor şi jude!elor se introduc consilii (sfaturi) populare,
ca organe ale puterii locale de stat. Organele executive ale consiliilor populare eran comitetele executive,
iar pentru buna func!ionare a acestor organisme administrative nou create s-au înfiin!at comitete provizorii
judelene şi o comisie de revizuire a împăJ·!irii administrative a !ării.
Activitatea acestei comisii s-a concretizat prin propunerile înaintate organelor centrale, care au elaborat
în anul1950, Legea nr.5 pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului Republicii Populare Române.
Conform acesteia, teritoriul!ării a fost împăr!it, după model sovietic în 28 de regiuni, raioane, oraşe şi comune.
În această situa!ie localită!ile de pe teritoriul actual al jude!ului Bistri!a-Năsăud făceau parte din regiunile
Rodna, Cluj şi Mureş.
Cele mai multe localită!i erau cuprinse în regiunea Rodna, care avea în componen!ă raioanele Becleanreşedin!a Beclean (cu comunele Beclean, Beudiu. Bozieş, Buza, Chiochiş, Chiraleş, Chiuza, Dobric, Lechin!a,
Matei, Nuşeni, Sânmihaiul de Câmpie, Sângeorzul Non, Şieu-Odorhei, Şintereag, Spermezeu, Târlişua, Uriu),
Bistriţa-reşedin!a Bistri!a (cu comunele Albeştii Bistri!ei, Archiud, Bistri!a Bârgăului, Blăjenii de Jos, Blăjenii
de Sus, Dorolea, Dumitri!a, Herina, Iuda, Jelna, Josenii Bârgăului, MăJ·işelu, Mureşenii Bârgăului, Prundu
50

Şldan
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MozyumrH:ai~ ... p.

l. Pop. O pa~ină du i.~loriu, Bislritn, 1!147, p. 4S-4G.
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I. Sigmircnn, /\.. Onofreiu, 2001, p. 112-113.
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Bârgăului,

Satu Nou, Sărata. Sigmir, Şieu, Şieu-}.1ăghernş, Şieul, Teaca, Tiha Bârgăului. Unirea), Xăsăud
(cu comunele Cepari, Coşbuc, Feldrn, Ilva Mare, Ilva Mică, Leşu, Maieru, Măgma Ilvei,
Nimigea de Jos, Parva, Rebra, Rebrişoara, Rodna, Ronmli, Salva, Sângeorz-Băi, Şan!, Telciu, Zagra, Năsăud)
şi Fişezz. Din regiunea Cluj, raionul Dej, făceau parte comunele Braniştea, Ciceu GiurgeştL Ciceu Mihăieşti,
Negrileşti şi Reteag. Regiunea Mureş includea câteva comune situate în partea de sud-est şi sud a jude!ului,
după cum urmează: comunele Milaş. Monor, Ocni!a, Orosfaia şi Şopteriu făceau parte din raionul Reghin,
comuna Unneniş apar!inea de raionul Mureş, iar comunele BudeştL Miceştii de Câmpie, Silivaşu de Câmpie şi
Ţagu intrau în componen!a raion ului Luduş 5 :1 •
Peste doi ani, în 1952, cele 28 regiuni existente se vor reduce la 18, regiunea Rodna se desfiin!ează, iar
raioanele Beclean, Bistri!a şi 1\ăsăud trec la regiunea Cluj" 4 . O nouă organizare are loc în anul 1956, când
localită!ile care făceau parte din regiunea Mureş, raioanele Luduş şi Mureş, precum şi comunele Şopteriu
şi Milaş din raionul Reghin, vor fi cuprinse în raionul Sărmaş, regiunea Cluj. Localită!ile Monor, Ocni!a şi
Orosfaia rămân în continuare în cadrul raionului Reghin""· Prin Legea nr. 3 pentru îmbunătăţirea împărţirii
administrative a teritoriului Republicii Populare Române din 1960 este desfiin!at raionul Beclean, iar
localită!ile componente ale acestuia sunt împăr!ite între raioanele Bistri!a şi Dej, din regiunea Cluj. Prin urmare,
o mare parte din localită!ile actualului jude! Bistri!a-Năsăud făceau parte din raioanele Bistrita - reşedin!a
Bistri!a, cu 127 comune (Ghinda, Sărata, Sigmir, Slătini!a. Unirea, Viişoara, Archiud, Brăteni, Budmleni,
Budurleni-Case, Capu Dealului, După Deal, La Cmte, Pe Podirei, Stupini, Blăjenii de Jos, Blăjenii de Sus, Caila,
În Tablă, Tărpiu, Budacul de Jos, Buduş, Jelna, Monariu, Simioneşti, Budeşti, Budeşti-Fâna!e, Zăpodie, Chiraleş,
Sâniacob, Şirioara, Ţigău, Corvineşti, Bidiu, Enciu, Dorolea, Cuşma, Valea Poienii, Dumitri!a, Budacul de Sus,
Ragla, Galatii Bistri!ei, Albeştii Bistri!ei, Dipşa, Herina, Jeica, Tonciu, Livezile, Dumbrava, Rusu Bârgăului,
Strâmba, Josenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Susenii Bârgăului, Prundu Bârgăului, Tiha Bârgăului, Tmeac,
Mureşenii Bârgăului, Piatra Fântânele, Ciosa, Bistri!a Bârgăului, Colibi!a, Lechin!a, Vermeş, Sângeorzul Nou,
Fântânele, Matei, Moru!, Mărişelu, Bârla, Domneşti, Măgurele, Ne!eni, Sântioana, Miceştii de Câmpie, Visuia,
Fântâni!a, Ocni!a, Fâna!e, Valea Lupului, Zont, Orosfaia, Comlod, Satu Nou, Pietriş, Orheiul Bistri!ei, Şieu,
AI·dan, Posmuş, Şoimuş, Şieu-Măghernş, Arcalia, Bungard, Chintelnic, Crainimăt, Hagău, Podirei, Sără!el,
Valea Măgheruşului, Şieu-Odorhei, Agrişul de Jos, Agrişul de Sus, Bretea, Coasta, Şieu-Cristur, Sânmihaiul
de Câmpie, Între Păduri, Sălcu!a, Tău-Cătun, Valea Fâna!ului, Zoreni, Şieu!, Lunea, Ruştior, Sebiş, Şintereag,
Şintereag-gară, Cociu, Şieu-Sfântu, Teaca, Doştina, Pinticu, Viile Tecii, Ţagu, Ţăgşor), Dej- reşedin!a Dej, cu
75 de comune (Beclean, Coldău, Coldău-Vale, Figa, Rusul de Jos, Valea Viilor, Bozieş, Băboasa, Beudiu, Che!iu,
După Vale, Vila, Braniştea, Cireşoaia, Mălu!, Căianu Mic, Căianu Mare, Dumbrăvi!a, Ciceu-Mihăieşti, Ciceu
Gimgeşti, Dumbrăveni, Ciceu-Corabia, Leleşti, Cuzdrioara, Mănăşturel, Valea Gârbăului, Dobric, Ciceu-Poieni,
Dobricel, Negrileşti, Breaza, Pmcărete, Nuşeni, Dumbrava, După Deal, Feleac, Malin, Pipa Poieni, Reteag, Ba!a,
Spermezeu, Hălmăsău, Lunea Borlesei, Păltineasa, Sita, Şesuri-Spermezeu-Vale, Borleasa, Târlişua, Agrieş,
Agrieşel, Cireaşi, Costeasa, Groapa Agrieş, Ivăneasa, Izvoru Pietrii, Lunea Sătească, Molişet, Răcăteşu, Râpăuaşu,
Şendroaia, Strâmbulici, Unguraş, Batin, Dara!, Sicfa, Valea Unguraşului, Uriu, Cristeştii Ciceului, Hăşmaşu
Ciceului, Ilişua) şi Năsăud- reşedin!a Năsăud, cu 60 de comune (Şan!, Valea Mare, Valea Vinului, Ivăneasa,
Recele, Rodna, Maieru, Anieş, Cormaia, Sângeorz-Băi, Valea Borcutului, Feldru, Nepos, Ilva Mică, Poiana Ilvei,
Măgura Ilvei, Arşi!a, Ilva Mare, Tunel, Leşu, Lunea Leşului, Valea Măgmii, Parva, Rebra, Rebrişoara, Gersa I,
Gersa Il, Gersa III, Gersa IV, Salva, Coşbuc, Bichigiu, Telciu, Telcişor, Fiad, Romuli, Dealul Ştefăni!ei, Mititei,
Runcu Salvei, Nimigea de Sus, Mocod, Nimigea de Jos. Mintiu, Floreşti, Mireş, Piatra, Chiuza, Mogoşeni,
Săsarm, Tăure, Zagra, Poienile Zagrei, Suplai, Aluniş, Cepari, Dumitra, Luşca, Liviu Rebreanu}" 6 •
reşedin!a Năsăud

"" Jluiunumu
comunelor.

mlministrativ-uconomică 11
Bucureşti,

teritoriului llepulJlicii PoJ!Ulum llomâne. Lisla regiunilor, raioandor.

oraşelor §i

1!150, p. 14:1-145; 2G2-2G5: 3HI-324.

Decretul nr. 331 pentru modifiwmule~ii nr. 5 din 19:10 pril'ind mionumu mlministmtiv-uconomir:ă u teritoriului llepu/Jlicii
Populum Ilomâne, în "Buletinul Olicial"', nr. 50/1!152.
"" Împărţireu udministrativ-teritoriulă ullepulilir:ii Hijiulure llomâne, Bucureşli, l!l5G, pussim.
51

"'; Împăf1imo w/mini.~lmlivă c1 teritoriului 1/cpublicii Jiopulnro llomlino, HH)5, p. n2-10:J.
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6. 5. Etapa definitivării administrativ-teritoriale
În anul 1968 are loc reîntoarcerea la formele organizatorice traditionale. În aceste condilii, prin Legea
nr.2/1968 teritoriul Republicii Socialiste România este organizat în 39 de jude1e, care vor cuprinde oraşe,
comune şi sate.
Este momentul când se conturează judeţul Bislriţa-Năsăud, în limitele lui actuale, prin preluarea
localitătilor din raioanele Bistrila, Năsăud, Dej, Sărmaş (regiunea Cluj) şi Reghin (regiunea Mnreş), existente
la 1960. Acesta avea ca reşedin1ă oraşul Bistrila şi se compunea din 4 oraşe (Bistrila, Năsănd, Beclean şi
Sângeorz-Băi), 53 de comune (Bistrila Bârgăului, Braniştea, Budacu de Jos, Budeşli, Căianu Mic, Cetate, Ciceu
Giurgeşti, Chiochiş, Chiuza, Coşbuc, Dumitra, Feldrn, Gala1ii Bistritei, Ilva Mare, Lunea Ilvei, Ilva Mică, Josenii
Bârgăului, Lechinla, Leşu, Livezile, Maieru, Matei, Măgura Ilvei, Mărişelu, Miceştii de Câmpie, Milaş, Nimigea,
Nuşeni, Parva, Petru Rareş, Prnndu Bârgăului, Hebra, Rebrişoara, Rodna, Romuli, Salva, Silivaşu de Câmpie,
Sânmihaiu de Câmpie, Spermezeu, Şan1, Şieu, Şieu1, Şieu-Măghernş, Şieu-Odorhei, Şintereag, Teaca, Telciu,
Tiha Bârgăului, Târlişua, Uriu, Urmeniş, Zagra) şi 233 de sate 57 (fig.6).
După o evolulie administrativ-teritorială îndelungată şi frământată, spaliul situat în nordul Transilvaniei,
la contactul dintre coroana montană Ţibleş-Rodna-Suhard-Bârgău-Călimani şi dealurile transilvane se
organizează sub forma judetului Bislrita-Năsăud, denumire care confirmă rolul celor două localilăli, Bistrila şi
Năsăudul, de nuclee istorice şi centre de atractie zonală în procesul de individualizare a acestuia.
În dimensiunile sale actuale (formă, suprafală, structură administrativă, limite] judelnl Bistrita-Năsăud
ilustrează, dincolo de interesele politice care au aclionat în timp, preocuparea permanentă a autoritălilor,
indiferent de perioada istorică, de a gestiona spaliul geografic transilvan şi al 1ării, pentru a facilita relaliile
social-economice şi culturale dintre acestea şi comunitălile umane arondate. De la unităli administrative cu
dimensiuni mari (comitatele primare), s-a trecut treptat, pe fondul prefacerilor istorice, la diviziuni tot mai mici
(comitate iosefine, prefecturi, districte, jude1e], pentru o administrare mai optimă a localitălilor şi resurselor
naturale.
În anul1979 oraşul Bistri1a este ridicat la rang de municipiu 511 •
În anull 989 judelul Bistrila-Năsăud suferă uşoare modificări structural-funqionale, prin contopirea unor
comune şi crearea altora noi. Astfel, acesta va avea 1 municipiu, 3 oraşe (Năsăud, Beclean şi Sângeorz-Băi] şi
47 de comune 58 .
La scurt timp, în anul1990, Decretul lege nr. 38 al Frontului Salvării Nationale abrogă legea dată anterior,
astfel că judelul Bistrila-Năsăud va de line 1 municipiu, 3 oraşe şi 53 de comuneu 0 •
Ulterior, la nivelul unitălilor administrative de bază- comunele- se produc transformări, prin desprinderea
unor localităli, care vor deveni noi comune. Se înfiinlează comunele Dmnitrila';\ Negrileşti 1; 2 , Ciceu-Mihăieşti
şi Runcu-Salvein 3 •
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o~rmizurua rulmini.~tmtivă

a teritoriului llupublir:ii

Sociuli.~lu

Uomrîniu, în "Buletinul Oficial'', nr. 17-

18/1!l!Hl, p. 133; U7; 148.
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Ducrutul Consilului de Stat nr. 2fl1/27 iulie 1!J7[], în "Buletinul Oficial", nr. G!l/1!17!1.
Lugua nr. 2 din 1H aprilie: J.IJ/1[} pentru îml!unătăţirea o~unizării rulminislmlii'C a teritoriului Uupu!JJJ'cii Socialislu
România, în "Buletinul Oficial'', nr. 15/1!11!!1, anexa nr. !l, p. 7.
"Monitorul Oficial'', nr. 14/1!1!10.
Lugua nr. 537 din 24 .~eptem!Jric 2002, în "Monitorul Oficial", nr. 707/2002.
Lugrw nr. 530 din 3 octombrie 2002, n .,Monitorul Oficial", nr. 720/2002.
Logo(l nr. (i7 din 23 m(lr/io 2005, în "Monitorul Oficial'', nr. 251/2005.
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Fig.6. Judelul Bistri(a-Kăsăud în anul 1968 (după A. Onofreiu, manuscris!i 4 )
7. Probleme comentate şi concluzii
Aşadar,

teritoriul ocupat de actualul jude~ Bistri1a-Năsănd a parcurs mai multe perioade şi etape de
a ajunge la dimensiunile cunoscute astăzi. Deşi nu putem pretinde că
forma, suprafa1a, structura şi limitele acestuia au fost predestinate, se pot identifica, totuşi, câ1iva factori care
au condi1ionat şi anticipat aceste elemente. Mai întâi este vorba de prezen1a celor două aşezări, BistriJa şi
Năsăud, care au constituit încă din evul mediu centre de atraqie zonală şi locală, în jurul cărora au gravitat
localită1ile din jur. Acest fapt s-a dovedit hotărâtor pentru conturarea unor forrna1inni politica-administrative
premergătoare jnde1ului, cum ar fi districtul săsesc al Bistri1ei, Regimentul de grani!ă năsăndean, Districtul
Năsăudului, comitatul Bistri1a-Năsăud sau jude1nl Năsăud.
Men1ionăm apoi rolul reliefului, din această zonă de contact, care prin configura~ia sa a condi!ionat
procesul de organizare administrativ-teritorială a comunită1ilor umane. Coroana muntoasă Ţibleş-Rodna
Snhard-Bârgău-Călimani, a ftmqionat întotdeauna ca o grani!ă naturală în partea de est a Transilvaniei şi, de
aceea, a reprezentat o parte din hotarul unită!ilor politica-administrative anterioare jude!ului actual.
evolu~ie politica-administrativă, până

ld

OjJ

.cii.
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Văile

fragmentează flancnrile nmn~ilor şi dealurile domoale transilvane (Someşul Mare, Ilva,
Bndac, Şieu). converg pe teritoriul judeiulni Bistri~a-Năsăud, fapt care a direqionat f1nxurile
social-economice spre cele două centre polarizatoare, Bistri~a şi Năsănd. În cadrul acestor văi s-au stabilit aşezări.
care au evoluat de la obştii săteşti, la cnezate şi apoi, neputând fi ignorate, la unilă~i politica-administrative
locale superioare, care au fost Regimentul de grani1ă, Districtul Năsăudului şi comitatul Bistri~a-Năsăud.
Aceste forma~iuni administrative, premergătoare situa~iei de astăzi, an reprezentat, prin încărcătura lor
istorică, nucleul în jurul căruia s-a conturat actualul jude~. Localită~ile din partea de vest şi sud-vest a jude~ului
făceau pa1te, în diferite etape, din alte unită~i administrative (comitatele Solnocnl Interior-Dăbâca Superioară,
Cluj-Turda Superioară-Dăbâca Inferioară, jude~ele Someş, Cluj, Mnreş, regiunile Cluj şi Mnreş). Unele dintre
acestea se vor ataşa jude~ului Năsăud, începând cu anul 1925 şi apoi, toate se vor alipi judeiului BistrilaNăsăud, în anul1968.
După anul 1925 în procesul de evolulie politica-administrativă a judelului au existat şi momente de
ruptură, cum ar fi cele marcate de adoptarea modelului sovietic de organizare în regiuni şi raioane, când
unitatea administrativă abia închegată este iar fragmentată.
În acest context, se pot distinge pe teritoriul actualului judel trei areale de evolu!ie politica-administrativă:
- arealul de nord-est, axat pe văile Someşul Mare-Bistrila-Şieu, în cadrul căruia s-au conturat Regimentul
grăniceresc năsăudean, Districtul Năsăudului, comilatul Bistrila-Năsăud, jude~ul Năsăud, regiunea
Rodna;
- arealul central, ocupat până la 1876 de districtul săsesc al Bistrilei, care gravita spre cetatea Bistrila:
- arealul de sud-vest, care a aparlinut multă vreme altor unită li administrativ-teritoriale (comita te, judele,
regiuni şi raioane).

adânci care

Bârgăn, Bistri~a.

Aceste trei areale vor fuziona treptat, începând cu anul1925, astfel că, la 1968, în baza unor noi principii
privind împăr~irea administrativă a teritoriului României, vor forma judelul Bistrila-Năsăud.
La suprafala şi configura1ia actuală, distanlele dintre oraşul-reşedinlă şi cele mai îndepărtate puncte ale
jude~ului Bistrila-Năsăud sunt cuprinse între 40-60 km, fapt relevant din punct de vedere administrativ. Dacă
oraşul Bistrila reprezintă un centru de atraqie zonală, celelalte oraşe (Beclean, Năsăud, Sângeorz- Băi) constituie
centre de polarizare locală, pentru comunită1ile din jurul lor. Aceste patru oraşe, prin trecutul lor istoric, dar
şi prin pozilia geografică, par să inf1uen!eze mai mult partea de nord-est a judelului, cu rădăcini politicaadministrative şi culturale mai importante (văile Someşul Mare, Ilva, Bârgău, Bistrila, Budac, Şieu), în timp ce
partea de sud-vest a judelului tinde spre alte centre de atraqie, cum ar fi Dej, Gherla sau lărgu Mureş.
Decupând evolulia administrativ-teritorială a spaliului ocupat astăzi de judelul Bistrila-Năsăud din
contextul istoric regional şi nalional, se disting, deci, următoarele etape evolutive:
- etapa comitatelor, când pe teritoriul actual al judelului se întrepătrundeau, într-o primă fază, comitatele
primare Solnocul Interior, Dăbâca, Cluj şi districtul săsesc al Bistrilei, iar într-o fază ulterioară comita tele
iosefine Solnocul Interior-Dăbâca Superioară şi Cluj-Turda Superioară-Dăbâca Inferioară;
- etapa regimentului de granilă năsăudean, în timpul căreia sunt militarizate comunele din văile
Someşului Mare, Ilvei, Bârgăului, Budacului şi Şieului, iar celelalte localită~i ale jude!ului aparlin de
comitatele iosefine mai sus men!ionate;
- etapa administra~iei neoabsolutiste, în timpul căreia teritoriul actual al judelului făcea parte din diferite
formaFuni politica-administrative (districte civile şi militare, !inuturi şi căpitănate, prefecturi);
- etapa districtului năsăudean, care se referă la organizarea administrativă a fostului Unut grăniceresc:
- etapa comitatnlui Bistrila-Năsăud, care reuneşte localităli din !inutul istoric al regimentului grăniceresc,
districtului năsăudean şi districtului săsesc al Bistri1ei, în timp ce alte localităli ale judelului se află sub
jurisdiqia comitatelor Cojocna şi Solnoc-Dăbâca;
- etapa jude!elor, care include, într-o primă fază, judelul Bistri~a-Năsăud, derivat din comitatul BistrilaNăsăud, iar într-o fază ulterioară, judelul Năsăud, constituit din localită~i ale regimentului de grani!ă,
districtului năsăudean şi districtului săsesc al Bistrilei, celelalte comune făcând parte din judelele
limitrofe Someş, Cluj şi Mureş;
- etapa ocupaliei horthyste, când judelul Năsăud redevine comitatul Bistri!a-Năsăud;
- etapa de tranzilie, în timpul căreia se reorganizează judelul Năsăud;
- etapa regitmilor şi raioanelor, când unitatea administrativă închegată pe teritoriul actualului jude! este
iar fragmentată, localitălile componente fiind incluse la regiunile Rodna, Cluj şi Mureş;
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etapa definitivării administrativ-teritoriale, începând cu annl1968, când se re\'ine la formele tradi1ionale
de organizare administrativ-teritorială, finalizate cu conturarea judeiului Bistrila-Năsăud, situa1ie care
se păstrează până astăzi.

Pe parcursul acestor etape, în cadrul cărora s-au configurat diferite unităli administrative, s-a înregistrat
o tendintă permanentă de concentrare a comunită1ilor umane, din acest spaţiu de convergenţă istorică şi
geografică, în jurul celor două centre de atraqie, Bistri1a şi Năsăudul. Astfel, în final, s-a ajuns la o forma1iune
administrativ-teritorială, bazată. în mare parte, pe afinităli istorice, social-economice şi culturale, în concordan1ă
cu principiile moderne ale organizării administrativ-teritoriale.

Lista

localităţilor

stabilită

din actualul judet
în anul1925

Bistriţa-Năsăud,

cu denumirea veche

şi

cea

actuală,

Borgo Bistri1a = Bistri1a Bârgăului; Borgo Joseni = Josenii Bârgăului; Borgo Mijloceni = Mijlocenii Bârgăului;
Borgo Mureşeni = Mureşenii Bârgăului; Borgo Prund = Pnmdu Bârgăului; Borgo Rus = Rusu Bârgăului; Borgo
Suseni = Susenii Bârgăului; Borgo Tiha = Tiha Bârgăului; Budacul Român = Budacul de Sus; Hordou =
Coşbuc; Măgura = Măgura Ilvei; Nuşfalău = Mărişelu; Plai = Suplai; Poiana (Sâniosif)=Poiana Ilvei; Poieni
= Poienile Zagrei; Rebra Mare = Rebra; Rodna Nouă = Şanl; Rodna Veche = Rodna; Runc = Runcul Salvei;
Sângeorzul Român = Sângeorz-Băi; Şieul Mare = Şieur. 5
Aldorf = Unirea; Berlad = Bârla; Bileag =Domneşti; Braşfalău = Blăjeni; Friş = Lunea; Ferihaz =Albeştii
Bistri1ei; Heidendorf = Viişoara; Iad=Livezile; Malomarka = Monaril1; Pintic = Slătini1a; Şimotelnic =
Simioneşti; Şirling = Măgmele; Tradam = Luşca; Uifalău = Corvineşti(i!i

The Administrative-Teritorial Evolution ofthe Bistriţa-Năsăud District

(Abstract)
The space situaled in North-Eastern Transylvania, at the junction between Lhe mountainly crown Ţibleş
Rodna-Bârgău-Călimani and the transylvanian hills, occupied today by the district of Bistri1a-Năsăud, has had
a prolongued and complicated administrative-teritorial evolution, conditioned by historical, politica!, socialeconomica!, cultural and geographical factors, against the complex transformations that affected Romania's
terrilory and implicitly the transylvanian region along the years.
By extracting the administrative-teritorial evolution of the space occupied today by the district of Bistri1aNăsăud from the regional and national context, one can distinguish the following evolution stages:
- the stage of the counties, when on the actual territory of the district there was, in a first phase, an
interpenetration among the primary counties Solnocul Interior, Dăbâca, Cluj and the german district
of Bistri1a, aud in a subsequent phase the josephine counties Solnocul Interior-Dăbâca Superioară and
Cluj-Turda Superioară-Dăbâca Inferioară;
- the stage of the Năsăud border regiment within which there occurs a militarization of the villages
situate don the valleys of Someşul Mare, Ilva, Bârgău, Budac and Şieu, whereas the other localities of
the district belong to the josephine counties above mentioned;
- the stage of the neoabsolutist administration, within which the actual tenitory of the district belonged
to different political-administrative formations (civil and military districts, regions and captainships,
prefectures);
- the stage of the Nasa ud district, regarding the administrative organisation of the former borderly region:
- the stage of the Bistri1a-Năsăud county, which includes localities from the historical borderly region,
the Năsăud district and the german district of Bistri1a, whereas other localities remain under the
jurisdiction of the Cojocna and Solnoc-Dăbâca counties;
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the stage of the districts, which includes, in a first phase, the district of Bistri~a-Năsăud, derived from
the county of Bistri~a-Năsăud, and in a subsequent phase, the district of Năsăud, consisiing of localities
of the borderly region, the Năsăud district and the german district of Bistri~a. whereas the olher villages
belonged to the neighbour districts of Someş, Cluj and Mureş;
the stage of the horthyst occupation, when the district of Năsăud becomes the county of Bistri~a
Năsăud again;
the transition stage, within which the district of Năsăud undergoes a reorganization;
the stage of the regions and departments, when the administrative unit compiled on the territory of lhe
actual district gets fragmented again, its composing localities being included to the regions of Rodna,
Cluj and Mnreş;
the stage of the administrative-territorial finalisation, begining with 1968, when there occurs a reembracement of the traditional forms of administrative-tenitorial organization, concluded with the
shaping of the Bistri~a-Năsăud district, a situation which has been kept up until now.
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