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1. Reşedinţa şi însemnele specifice ale Comunei Beliu şi modalităţile de utilizare a acestora 
Comuna Beliu este: 
a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu;  
b) subiect juridic de drept fiscal;  
c) titulară a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care 
aparţin domeniului public şi privat al acesteia, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau 
juridice, în condiţiile legii. 
 
Comuna Beliu are sediul social în Beliu, județul Arad, la adresa: Beliu, nr. 632, cod poștal: 317040, 
codul de înregistrare fiscală: 3520180 
 
Comuna Beliu are ca reședință localitatea Beliu. 
 
Însemnele specifice ale Comunei Beliu, județul Arad nu sunt aprobate/nu există. (stema, drapel și 
imn). 
 
2. Autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora, date privind constituirea şi 
organizarea autorităţilor administraţiei publice locale 
Administrația publică are ca obiect realizarea valorilor care exprimă interesele statului sau ale unei 
comunități distincte recunoscută ca atare de către stat, valori care sunt exprimate în actele elaborate de 
puterea legiuitoare. 
 
Primăria comunei Beliu se administrează și funcționează în baza O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ și în temeiul principiilor specifice aplicabile administrației publice locale 
prevazute la art. 75 din aceasta, după cum urmează:  
a) principiul descentralizării; 
b) principiul autonomiei locale; 
c) principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local deosebit; 
d) principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale; 
e) principiul cooperării; 
f) principiul responsabilităţii; 
g) principiul constrângerii bugetare. 
 
          Primăria comunei Beliu este organizată și funcționează potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ și în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al comunei Beliu privind 
aprobarea organigramei, a numărului de posturi și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al 
primarului. 
 
Autorităţile administraţiei publice locale sunt:  
 
a) Consiliul Local al Comunei Beliu, care reprezintă autoritatea deliberativă de la nivelul Comunei 
Beliu.  
 
Consiliul Local al Comunei Beliu este format din 11 membri, după cum urmează: 
1. Mihoc Ioan 
2. Popoviciu Pavel 
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3. Teuca Ilie-Lucian 
4. Sebastian Nicoleta-Elena 
5. Iercan Florin-Bogdan 
6. Dragos Adina-Ecaterina 
7. Bun Ioan-Ovidiu 
8. Sarkozi Mihai 
9. Todoca Nicolae 
10. Berce Nicolae 
11. Gligor Alin-Mihai 
 
Apartenenţa politică a consilierilor locali este următoarea:  
- 6 consilieri locali din partea PNL;  
- 2 consilieri locali din partea PSD;  
- 1 consilier local din partea PMP; 
- 1 consilier local din partea Partidului Pro România; 
- 1 consilier local din partea Alianța Național Țărănistă; 
 
Consiliul Local al Comunei Beliu s-a constituit prin Incheierea nr. 1288/2020 a Judecatoriei Ineu, 
judetul Arad. 
 
Situatia mandatelor consilierilor locali de-a lungul anilor este cuprinsa in Anexa nr. 1 la prezentul 
statut.  
 
b) Primarul Comunei Beliu, ca autoritate executivă, în persoana d-nului Emanuel Horhat-Coraș. 
 
     Primarul este autoritatea executivă a administrației publice prin care se realizează autonomia locală, 
iar împreună cu Viceprimarul, Secretarul general al comunei și aparatul de specialitate al Primarului 
constituie Primăria comunei Beliu, cu activitate permanentă, care asigură ducerea la îndeplinire a 
prevederilor Constituției, ale legilor țării, ale decretelor Președintelui României, ale hotărârilor 
Guvernului, ale actelor emise de ministere și alte autorități ale administrației publice centrale, ale 
hotărârilor Consiliului județean, ale Consiliului Local, soluționează problemele curente ale 
colectivității și asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. 
 
       Primarul comunei Beliu funcționează ca autoritate administrativă autonomă și rezolvă treburile 
publice din comună, în condițiile prevăzute de lege. Statutul juridic al Primarului cuprinde și calitatea 
de reprezentant al statului în comună. Ca atare, el are nu numai calitatea de demnitar ales, ci și pe 
aceea de șef al administrației publice locale aflat ,,în serviciul acesteia”. 
 
Principiile care stau la baza exercitării funcției publice sunt: 
 
a) principiul legalităţii; 
b) principiul competenţei; 
c) principiul performanţei; 
d) principiul eficienţei şi eficacităţii; 
e) principiul imparţialităţii şi obiectivităţii; 
f) principiul transparenţei; 
g) principiul responsabilităţii, în conformitate cu prevederile legale; 
h) principiul orientării către cetăţean; 
i) principiul stabilităţii în exercitarea funcţiei publice; 
j) principiul bunei-credinţe, în sensul respectării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor reciproce; 
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k) principiul subordonării ierarhice. 
 
c) La nivelul Comunei Beliu, Consiliul Local al comunei a ales un Viceprimar, în persoana d-nului 
Mihoc Ioan.  
 
       Viceprimarul este subordonat primarului și înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega 
atribuțiile sale. Acesta este ales cu votul majorității consilierilor locali în funcție, din rândul membrilor 
acestuia. 
 
Viceprimarul exercită atribuții delegate de către primar, prin dispoziția acestuia. 
 
Viceprimarul comunei Beliu poate exercita, prin delegare de competență, unele din atribuțiile care 
revin Primarului, conform O.U.G. nr. 57/2019. 
 
Viceprimarul întocmește și semnează actele pe care le presupune executarea atribuției delegate. 
 
Schimbarea din funcție a viceprimarului se poate face de Consiliul Local, prin hotărâre adoptată cu 
votul majoritășii consilierilor în funcție, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul 
consilierilor locali în funcție. 
 
Pe durata mandatului, viceprimarul primește o indemnizație lunară, ca unică formă de remunerare a 
activității corespunzătoare funcției de viceprimar și care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea 
drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial.  
 
Viceprimarul nu beneficiază de sporul de vechime în muncă și nici de alte sporuri prevăzute de lege. 
 
Durata mandatului constituie vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite. 
 
Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia 
de indemnizația aferentă acestui statut. 
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3. Întinderea şi delimitarea teritorială a comunei Beliu, localităţile componente, amplasarea 
acestora, prezentarea grafică şi descriptivă, distanţa dintre localităţile componente, rangul 
comunei Beliu, stabilit potrivit prevederilor legislaţiei privind amenajarea teritoriului naţional 

 
 
Comuna Beliu se delimitează din punct de vedere teritorial astfel:  
- la Nord: Marauș;  
- la Sud: comuna Bocsig;  
- la Est: Archiș, Hășmaș, Agrișu Mic;  
- la Vest: Marauș, Craiva. 
 
Comuna Beliu se află în partea vestică a României, între Crişul Negru şi Crişul Alb, pe valea Beliului, 
tocmai în locul unde se intersectează meridianul de 22O longitudine estică cu paralela de 46O 30` 1”. 
 
Este străbătută de DJ892A, DJ793 care fac legătura cu marile oraşe prin comunele învecinate în 
condiţii bune de trafic. 
 
Este plasată la egală distanţă de circa 75 Km de oraşele Arad, Brad şi Oradea, tocmai în locul de 
intersecţie a drumurilor ce vin dinspre aceste localităţi. 
 
Comuna Beliu are o suprafață totala de 9272 ha, dintre care intravilan în suprafață de 166 ha, pădure 
comunală  2029 ha, pășune 1887 ha și este alcătuită din următoarele localităţi:  
 
Intravilan: 
Beliu – reședință de comună, cu o suprafață de 154 ha,  
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Secaci – sat aparținător, cu o suprafață de 30 ha,  

 
 
Bochia – sat aparținător, cu o suprafață de 9 ha,  

 
 
Beneşti – sat aparținător, cu o suprafață de 17 ha,  

 
 
 
Tăgădău – sat aparținător, cu o suprafață de 72 ha,  

 
 
Vasile Goldiş – sat aparținător, cu o suprafață de 51 ha,  
 
Distanța între localități: 
Beliu – 18 km 
Tăgădau – 5,5 km 
Vasile Goldiș – 5,5 km 
Beliu-Vasile Goldiș – 4 km 
TOTAL – 33 km 
Benești – 1,8 km 
Bochia – 2,3 km 
Secaci – 3,4 km 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL ARAD  

PRIMĂRIA COMUNEI BELIU   
comuna Beliu, nr. 632, cod postal: 317040, tel/fax: 0257 322239  

E-mail: primariabeliu@gmail.com   
Benești-Bochia – 1 km între localități 
Bochia-Secaci – 6 km între localități 
Beliu-Benești – 6 km între localități 
TOTAL – 20,6 km 
TOTAL GENERAL – 53,5 km 
 
Comuna Beliu, județul Arad potrivit legislaţiei privind amenajarea teritoriului naţional, are rangul IV. 
 
Relieful 
Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul administrativ al comunei Beliu aparţine Dealurilor 
Piemontane ale munţilor Codru Moma (partea de nord), câmpiei de glacis şi câmpiei aluviale a 
Teuzului (partea de sud), dispuse în formă de amfiteatru (de la nord spre sud). 
 
Situația hidrologică 
Teritoriul comunei Beliu este situat în bazinul hidrografic al văii Teuzului, cu principalii afluenţi: 
Valea Mideş (cu afluenţi semipermanenţi din zona centrală) şi Valea Beliului (care colectează din 
zonele învecinate: Botfei, Urviş, Hăşmaş). 
 
Clima 
Climatul înregistrat în comuna Beliu este temperat-continental moderat, specific zonelor de 
interferenţă dintre Piemonturile Vestice şi câmpie. 
 
Solul 
Învelişul de soluri reflectă în mod fidel interacţiunea factorilor pedogenetici, antropici şi dispunerea în 
spaţiu a teritoriului comunei Beliu.  
 
Tipurile genetice de sol au evoluat pe un substrat litologic sedimentar reprezentat prin pietrişuri, 
nisipuri şi argile, în condiţiile unui climat cu regim termic şi pluvial moderat.  
 
Vegetaţia predominant forestieră, din zonă, a determinat dezvoltarea cu precădere a unor soluri brune 
de pădure influenţate în evoluţia lor de o activitate antropică îndelungată. Terenurile sunt acoperite cu 
soluri brune luto-nisipoase, bine drenate ca urmare a pânzei freatice de adâncime.  
 
Aceste terenuri reprezintă cele mai vechi şi productive suprafeţe agricole ale satului, fertilizarea lor a 
fost obţinută la un nivel ridicat printr-o rotaţie strictă cereale păioase - plante prăşitoare şi o 
administrare sistematică de gunoi de grajd.  
 
De-a lungul Ierului se întind soluri aluvionare în stadii diferite de maturizare, având dezvoltare mai 
amplă în zona de divagare din porţiunea La Corn unde sunt utilizate cu succes pentru culturi de cartofi, 
cânepă şi grădinărit.  
 
Solurile aparţinând tot tipului brun de pădure au evaluat în condiţiile unui drenaj defectuos 
manifestând pe alocuri, procese de lăcoviştire şi gleizare, perpetuate printr-un exces de umiditate 
caracteristic perioadelor cu precipitaţii maxime. 
 
Fauna si vegetatie 
Fauna şi vegetaţia ce formează ecosistemele actuale de pe teritoriul comunei sunt rezultatul unui 
îndelungat proces evolutiv, condiţionat în decursul erelor geologice de frământările climatice, 
geomorfologice şi desăvârşit prin acţiunea omului de dată mai recentă, dar cu implicaţii la fel de 
profunde. 
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Caracteristice pentru condiţiile pedoclimatice ale regiunii, păduri întinse de gorun în amestec cu cer, 
stejar şi carpen au acoperit, până nu de mult, aproape întregul teritoriu al comunei; ele mai coboară şi 
azi până în apropierea satului Vasile Goldiş, făcând legătura spre est şi nord-est cu masivul păduros al 
Piemonturilor şi mai departe a zonei muntoase. Spre vest şi sud-vest, pădurea şi-a restrâns treptat 
fruntariile până la actuala limită de la satul Vasile Goldiş (Mocirla), prin defrişări masive încheiate 
prin anii 1940 - 1946. Lemnul provenit din aceste păduri fie că a luat drumul Europei, fie că a devenit 
cherestea, fie că a fost transformat pe loc în mangal. Pădurile actuale ale comunei sunt rezultatul, mai 
ales al regenerărilor completate pe alocuri cu plantări de gorun şi cer, dar reprezentând încă resturile 
celei mai autentice formaţiuni biologice din zonă. 
 
Desişurile compacte de carpen sunt deopotrivă ascunzişuri pentru ierbivore ca şi pentru animale 
carnivore dintre care lupul, vulpea, mâţa sălbatică, sunt cele mai comune. Primele două specii dau şi 
ele târcoale iarna pe la marginea satului de unde mai dijmuiesc câte un miel, un mânz sau câte o pasăre 
de curte.  
 
Viezurele, deşi prezent în pădure spre Pârâul cel Mare, este greu de întâlnit datorită vieţii sale active 
nocturne.  
 
Păsările, mai mobile, realizează un spaţiu de hrănire mult mai larg şi adesea chiar locul de cuibărit din 
pădure poate fi înlocuit cu tufişurile din lungul văilor, din pajiştile naturale, ori din livezile satului.  
 
Notăm dintre cele mai comune: cucul, ciocănitoarea, cinteza, codobatura, pupăza, privighetoarea, 
grangurul, gaiţa, piţigoiul, dumbrăveanca, mierla, buha, huhurezul, şi altele.  
 
Stratul ierbos ce străbate covorul de frunze moarte din anii precedenţi este adesea brusc agitat de 
săritura surprinzător de lungă a unei broaşte roşii de pădure, de panica unui guşter, a vreunui şarpe de 
sticlă sau şarpe de apă.  
 
Lumea nevertebratelor, fascinantă şi imensă, se înfăţişează nestingherită observatorului de la ultimele 
ramuri din vârful arborilor până la ţesătura de rădăcini a acestora. Dintre acestea, insectele sunt cele 
mai cunoscute: cărăbuşul de mai, răgaciul, răgaciul de corn, ileana, furnica roşie, viespea de gale. Pe 
gorun şi cer îşi desfăşoară viaţa numeroase consumatoare de frunze: omida păroasă a stejarului(ce a 
provocat invazii masive în anii 1960-1962), inelarul, molia verde a stejarului, croitorul. 
 
4. Date privind înfiinţarea comunei Beliu, prima atestare documentară, evoluţia istorică 
 
Prima atestare documentară a localităţii Beliu datează din anul 1332.  
 
Satul Beneşti este atestat documentar în anul 1828, Bochia în anul 1552, Lunca Teuzului (Mocirla) 
(Vasile Goldiş) în anul 1588, Secaci în anul 1580 şi Tăgădău în anul 1552. Deşi unele date se pierd în 
negura istoriei totuşi, urmele existente dovedesc că aceste locuri au fost locuite încă din cele mai vechi 
timpuri.  
 
Urmele cetăţii tracice de la Jidovina, precum şi topoarele, ciocanele şi râşniţele de piatră descoperite în 
zona cetăţii sunt dovezi incontestabile şi grăitoare despre locuirea străveche a acestor locuri. Un fapt 
atestat este şi acela că Munţii Codrului, între Secaci şi Bărzeşti au constituit un puternic centru 
meşteşugăresc dacic.  
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Cele mai multe date pe care le avem în legătură cu localitatea Beliu sugerează că denumirea comunei 
şi totodată a localităţii de reşedinţă e foarte veche, existând înainte de perioada feudalistă, poate chiar 
înaintea celui de al doilea val de migraţie.  
 
Se presupune că ar fi de origine latin, provenind de la cuvântul bellusia, -um, care înseamnă loc 
frumos, sau poate dintr-un cuvânt dacic a cărui semnificaţie nu se cunoaşte.  
 
Trebuie menţionat că între secolele VI-VII pe teritoriul de azi a comunei s-au aşezat slavii din triburile 
polacilor. Cu toate că aceştia s-au pierdut printre băştinaşi fiind asimilaţi în totalitate, se mai păstrează 
şi astăzi prin satele aparţinătoare comunei, numele de Poleac, sau derivate ale acestuia, care este purtat 
de către o mare parte a cetăţenilor comunei.  
 
Odată cu formarea primelor formaţiuni statale româneşti şi la Beliu s-a format un cnezat care a făcut 
parte din marele cnezat condus de către Menumorut, care a şi construit la Beliu o cetate ale cărei urme 
se văd şi astăzi. Această cetate a fost reşedinţa din sudul Bihariei a lui Menumorut, el mai având o 
reşedinţă în nordul Bihariei.  
 
În vremea lui Menumorut, localitatea avea o importanţă mare în zonă, fiind a treia ca mărime, cu 380 
de porţii, fiind întrecută doar de Oradea cu 402 porţii şi oraşul Zeplak (azi dispărut) cu 383 de porţii. 
Mărimea unei astfel de porţii era relativ destul de mare pentru acele vremuri, fiind formată din: 
intravilanul cu grădină şi acareturi care erau cam un pogon, teren arabil de circa 26-32 pogoane şi 
pădure, fâneaţă sau păşune de circa 8-12 pogoane.  
 
În anul 1235, după cucerirea maghiară, regele Bela al IV-lea şi-a ales cetatea Beliului ca loc preferat de 
vânătoare, întrucât era înconjurat de păduri întinse pline cu vânat. În secolul al XI-lea, după cucerirea 
ducatului lui Menumorut, regele Vladislav I cel Sfânt donează partea de sud şi de est a Bihariei 
episcopatului romano-catolic de la Oradea, a cărui ctitor era. În actul de donaţie românii sunt 
menţionaţi ca băştinaşi ai locului cu drepturi, privilegii şi organizaţii particulare ca şi cele din Ţara 
Oltului, Haţeg, Banat, Zărand, Munţii Rodnei şi Maramureş, din aşa numitele districtus olachales, cum 
au fost pe vremuri ţinuturile Beliului şi Beiuşului.  
 
Prin Bula de Aur dată în 1222 de Regele Bela IV către regele Ungariei, Andrei al II-lea, se întăreşte 
dreptul de proprietate a episcopatului romano-catolic de la Oradea, asupra Beliului, satelor dimprejur 
şi luncii şi pădurilor, populaţia autohtonă, care până atunci fusese liberă, fiind transformată în iobagii 
Episcopiei.  
 
În anul 1332-1333 se construieşte în Beliu o biserică romano-catolică cu hramul Sfânta Elisabeta, fiind 
deservită de 9 preoţi şi misionari catolici cu scopul de a converti la catolicism populaţia autohtonă care 
era ortodoxă.  
 
Tot atunci, în acea perioadă, pe dealul ce se înalţă în centrul Beliului s-a construit castelul şi 
închisoarea tribunalului episcopal în care erau trimişi toţi cei care se opuneau politicii feudaliste şi a 
celei de catolicizare.  
 
Se presupune că în 1339 răscoala care a cuprins Comitatele Bihariei, Zărandului şi întreg apusul 
Transilvaniei a avut punct de plecare în Beliu, ţăranii de aici fiind cei care au aprins scânteia revoltei. 
Răscoala a fost reprimată însă cu o cruzime fără margini de armata statului feudal timpuriu maghiar 
care a surghiunit pe majoritatea participanţilor la răscoală.  



ROMÂNIA  
JUDEŢUL ARAD  

PRIMĂRIA COMUNEI BELIU   
comuna Beliu, nr. 632, cod postal: 317040, tel/fax: 0257 322239  

E-mail: primariabeliu@gmail.com   
Însă aceste eforturi disperate de a stabili un regim forţat nu a funcţionat defel, deoarece la 1437 şi 
iobagii români din părţile Beliului, conduşi de un anume Pavel din Voievodeni, au participat la marea 
răscoală de la Bobâlna. 
 
După înfrângerea acestei răscoale de către alianţa formată din maghiari, saşi şi secui, iobagii 
participanţi au fost măcelăriţi iar familiile lor alungate de pe vetrele lor. Aşa s-a întâmplat şi la 
Voievodeni, satul celui care a condus pe răsculaţii din zonă, care a fost pustiit şi dărâmat din temelii, 
ţăranii fiind obligaţi să fugă de pe feuda episcopală şi să se refugieze în comitatul Zărandului, pe valea 
Crişului Alb unde au refăcut satul care e şi azi.  
 
Şi ca şi cum nu era suficientă pentru popor jugul feudal şi al catolicismului, în anul 1531, din iniţiativa 
contelui de Brandenburg, ia fiinţă la Beliu o biserică protestantă, lucru ce reiese din scrisoarea contelui 
adresată lui Martin Luther. Deoarece protestanţii erau împotriva catolicilor şi cultivau limba maternă a 
fiecăruia, unii au adoptat această religie şi au trecut la calvinism.  
 
Mai târziu însă, din cauza prigoanei catolice, biserica reformată a fost dărâmată şi locul ei arat, iar 
populaţia din jurul Beliului în număr de 40.000 de oameni, în ciuda refuzului categoric, a fost trecută 
pe listele celor convertiţi la catolicism, preoţii catolici pretinzându-le la toţi zeciuială. 
 
 În 1514, în timpul războiului ţărănesc condus de Gheorghe Doja, iobagii din aceste locuri se înrolează 
în armata lui Laurenţiu Meszaros.  
 
După înfrângerea ţăranilor din 1514, s-a dat cumplita lege numită Tripartitul lui Verboczi, despre care 
se spunea că a fost scrisă cu sânge de iobag, prin care ţăranii din Beliu şi din împrejurimi au fost legaţi 
de glie. După lupta de la Mohaci din 1526 şi cucerirea Ungariei de către turci, Cetatea Beliului a fost 
părăsită de unguri. Voievozii români au continuat să rămână pe aceste locuri în ciuda autorităţilor 
maghiare care căutau să administreze în paralel localităţile comunei.  
 
După ce în anul 1551 turcii ocupă teritoriul comunei Beliu renovează cetatea şi aşează în ea o 
garnizoană militară condusă de către Khalib-beg. Beliu devine astfel capitala unui sandgeacat turcesc 
de care aparţineau nu doar sate din sudul Bihorului ci şi multe sate din nordul Aradului.  
 
        Tot acum, e bine de amintit că în a doua jumătate a veacului XVI, românii haiduciţi se 
organizează chiar sub conducerea unor voievozi români şi pustiesc domeniile feudale maghiare punând 
pe fugă pe domnii de pământ. Turcii însăşi dădeau frâu liber acestor voievozi răzvrătiţi pentru că, 
spuneau turcii, domnii de pământ procedau în mod neomenos la încasarea dărilor.  
 
Voievozii Beliului înşişi au organizat prădarea domeniilor maghiare de la Ineu şi Somoşcheş.  
 
În perioada 1595-1632 Beliu face parte din Marele Principat al Transilvaniei.  
 
La venirea lui Mihai Viteazul cetatea Beliului e înzestrată cu un căpitan şi o mică garnizoană. După 
moartea lui Mihai Viteazul, românilor li se interzice a avea cnejii lor.  
 
În 1602 la Beliu sunt arse pe rug câteva femei acuzate de vrăjitorie, prigoana catolică fiind tot mai 
mare până în 1660 când turcii cuceresc cetăţile Oradea Mare, Beliu şi Ineu.  
În perioada 1595-1596 după intrarea lui Mihai Viteazul în Ardeal și ocuparea lui, în cetatea Beliului a 
fost stabilită o garnizoană din oastea lui Mihai Viteazul formată din circa 1000 de soldați și un 
comandant. Cetatea a fost incendiată de turci și apoi refăcută.  
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După revoluția din 1848 Beliu devine oraș. În 1879 devine oraș agricol și se menține până în 1918, 
când are loc Marea Unire și devine Centrul de Plasă în componența căreia se aflau 32 de sate care 
aparțineau de Plasă, respectiv Pretura Beliului.  
 
Din anul 1948 iau ființă comitetele provizorii care se mențin până la 3 Decembrie 1950, când apar 
Sfaturile Populare, Beliu devenind doar un centru de comună, în componența căruia mai era satul 
Seliște (Sac).  
 
Până în 1956 Beliu aparținea de județul Arad. Din 1956 până în 1968 Beliu funcționa ca o singură 
comună. 
 
În 1968 are loc o nouă împărțire teritorial-administrativă, Beliului fiindui atașate încă cinci sate: 
Benești, Bochia, Secaci, Tăgădău,Vasile Goldiș (Mocirla).  
 
În războiul din 1697-1699 turco-tătarii sunt învinşi. Luptele grele purtate la Beliu au făcut să curgă 
mult sânge în această zonă, cetatea a fost parţial dărâmată, oraşul a avut mult de suferit; alte localităţi 
din Bihor au fost complet şterse de pe faţa pământului. Prin pacea de la Karlowitz, Beliu, împreună cu 
Transilvania şi întreaga Ungarie trec sub jugul dominaţiei habsburgice.  
 
În aceea perioadă meşteşugurile erau în plină înflorire mai ales olăritul şi ceramica din Pusta Mică, 
precum şi sticlăria, care e mutată la Beliu de la Botfei în jurul anului 1611.  
 
Prin urbariul din 1769 al împărătesei Maria Tereza soarta iobagilor români se mai uşurează, ei fiind 
acum capabili să se mişte mai liber pe teritoriul ţării şi să îşi mute domiciliul mai uşor. Mulţi dintre ei 
plecând spre oraş au învăţat meşteşuguri noi pe care apoi le-au practicat în comuna natală.  
 
Din aceste motive se înregistrează în această perioadă o îmbunătăţire a vieţii comerciale, târgurile din 
Beliu devenind foarte vestite, ele ţinându-se săptămânal într-o zi şi de patru ori pe an câte două zile.  
 
O nouă încercare de a catoliciza populaţia din zonă are loc între anii 1699-1700 când, reprezentanţii 
habsburgici ai catolicilor au încercat ademenirea românilor ortodocşi cu diverse promisiuni. Cu toate 
acestea foarte puţini au fost de acord cu trecerea la biserica catolică, majoritatea rezistând atacurilor 
catolice.  
 
Mai mult decât atât locuitorii din zona Beliului au fost implicaţi puternic în mişcarea de eliberare a 
poporului român de sub jugul habsburgic, participând activ la răscoala condusă de Horia şi mai apoi la 
revoluţia lui Avram Iancu.  
 
După înfrângerea revoluţiei conduse de Iancu locuitorii din Beliu primesc în sânul comunităţii lor 
multe familii de moţi prigonite pentru că participaseră la revoluţie şi care se stabilesc în această 
comună, căsătorindu-se mai apoi cu localnici.  
 
De aceea şi astăzi mai sunt câteva exemple de nume de moţi: Gligor, Cristea, Ilica, Ilonca, etc. În 
1849, ungurii maghiarizează numele comunei dându-i numele de Belvaros, iar mai târziu în 1979 va fi 
numit Beel Mezovarċs adică oraş de provincie. În această perioadă locuitorii reuşesc să cumpere de la 
episcopia catolică târgul şi deci li dreptul de a încasa vamă.  
 
În anul 1880 se construieşte calea ferată Arad-Brad. Locuitorii localităţii Beliu construiesc o staţie care 
la început poartă numele de Beliu iar mai apoi Bocsig-Beliu iar acum Bocsig.  
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Imediat după construirea acestei cai ferate se mai construieşte o altă cale ferată îngustă care va deservii 
fabrica de sticlă, iar mai apoi gurile de exploatare din Munţii Codrului. 
 
5. Criteriile potrivit cărora se poate conferi şi retrage persoanelor fizice române sau străine 
calitatea de cetăţean de onoare al comunei Beliu – Procedura de urmat 
 
Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage titlul de cetăţean de onoare 
persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Beliu.  
 
 Titlul de ”cetățean de onoare” reprezintă cea mai înaltă distincție civică acordată de Consiliul local al 
comunei Beliu. 
 
Titlul se acordă, după caz, din inițiativa: primarului, consilierilor locali, unui număr de cel puțin 5% 
din populația cu drept de vot a comunei, pe baza unui tabel semnat de către aceștia, care va sta la baza 
unui proiect de hotărâre promovat de un consilier local sau de un grup de consilieri locali. 
 
Acordarea titlului nu este condiționată de: cetățenie, etnie, vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenență 
politică. 
 
Titlul are următoarele caracteristici: este personal, netransmisibil, este un drept al titularului și are 
valabilitate nedeterminată. 
 
Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea titlului, categoriile de personalități care se găsesc în 
una din următoarele situații: 
- personalități cu recunoaștere națională sau universală care și-au adus contribuții la dezvoltarea 
comunei; 
- persoane, care prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave sau 
prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor; 
- persoane care prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare, etc.) au produs o 
îmbunătășire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor comunei; 
- unor foști deținuți politici sau veterani de război care, prin activitatea lor ulterioară, au contribuit la 
imaginea pozitivă a comunei în lume; 
- alte categorii de persoane care au obținut rezultate deosebite în diferite domenii și au creat o imagine 
pozitivă comunei; 
 
Deținătorii titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 
- dreptul de a lua cuvântul la ședințele Consilului local al comunei Beliu, la dezbaterea materialelor 
care privesc întreaga comunitate; 
- dreptul de a participa în toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului local al comunei 
Beliu; 
- dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituțiile aflate în 
subordinea Consiliului Local; 
 
Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea Comunei Beliu. 
 
Titlul se retrage în următoarele situații: 
- atunci când, ulterior decernării, persoana laureată este condamnată prin hotărâre judecătorească 
definitivă, pentru infracțiuni contra statului, crime împotriva umanității, fapte penale; 
- atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură comunei Beliu, 
locuitorilor săi sau țării; 
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Persoanele născute în comuna Beliu pot primi la împlinirea vârstei de 18 ani, titlul și certificatul de 
fiu/fiica al/a comunei în cadrul unei festivități organizate de primar. 
 
6. Componenţa şi structura populaţiei comunei Beliu, defalcate inclusiv pe localităţi 
componente; aspectele privind numărul populaţiei se actualizează în urma recensământului în 
vederea respectării dreptului cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba 
sa maternă în relaţia cu administraţia publică locală şi cu serviciile publice deconcentrate 
 
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Beliu se ridică la 3067 de locuitori, în 
scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3329 de locuitori. 
 
Populaţia stabilă de 3067 de locuitori este repartizată după cum urmează: 
- Beliu: 1712 locuitori  
- Beneşti: 99 locuitori  
- Bochia: 62 locuitori  
- Secaci: 153 locuitori  
- Vasile Goldiş: 483 locuitori 
- Tăgădău: 513 locuitori 
 
Majoritatea locuitorilor sunt români (2712).  
 
Principalele minorități sunt cele de romi (118), ucraineni (88), germani (4) și maghiari (49).  
 
Conform datelor de mai sus, se constată o scădere a numărului total al populaţiei faţă de anii 
precedenţi, o scădere a numărului de copii sub 4 ani, o scădere a numărului de copii între 5-9 ani, o 
scădere a numărului de copii 10-14 ani, scădere a populaţiei la grupa de vârstă 15-59 ani (adică 
populaţia activă) şi o creştere a populaţiei la grupa de vârstă 60 ani şi peste (adică populaţia inactivă).  
 
In ceea ce priveşte sporul natural, acesta este negativ şi în creştere (negativă) faţă de anii precedenţi.  
 
Din aceste date putem concluziona că rata natalităţii este mult mai scăzută decât cea a mortalităţii, 
numărul populaţiei tinere este în scădere şi deşi speranţa de viaţă a crescut populaţia activă este în 
scădere. 
 
7. Căile de comunicaţie existente şi categoria acestora 
Pe teritoriul administrativ al comunei Beliu sunt amplasate următoarele localităţi:  
- sat resedință de comuna Beliu 
 - sat aparţinător Beneşti  
- sat aparţinător Bochia  
- sat aparţinător Vasile Goldiș  
- sat aparţinător Secaci  
- sat aparţinător Tăgădău  
 
Schema stradală a comunei Beliu s-a dezvoltat având ca axă principală drumul localităţii DJ 792 A, 
respectiv partea stradală a acestuia. Pe această axă se sprijină o reţea de străzi cvasiortogonală 
colectoare și de acces. 
 
Axa principală a localităţii îşi desfăşoară traseul pe direcţia est-vest pe o lungime de 2,80 km. 
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Trama stradală este alcătuită dintr-o reţea de străzi în cea mai mare parte de categoria a IlI-a. 
 
Străzile existente importante ale localităţii au fronturi largi, între case fiind circa 7-26 m. În rest spre 
marginile comunei, străzile sunt scurte și au fronturile înguste de 10-12 m. 
 
Intersecţiile existente între străzile comunei Beliu și partea stradală a DJ 792 A nu sunt amenajate 
corespunzător stasurilor referitoare la intersecţiile la acelaşi nivel din localităţi. 
 
În intravilanul localităţii traseul drumului judeţean DJ 793 spre Cărand-Sebiş se desprinde din DJ 792 
A punct în care există o intersecţie la acelaşi nivel între aceste două drumuri judeţene. 
 
Tot din comuna Beliu porneşte și traseul drumului judeţean DJ 793 A care duce la Tăgădău-Beneşti-
Bochia-Secaci-Mărăuș. Pe teritoriul Comunei Beliu îşi desfăşoară albia valea Beliu care are două 
braţe, amândouă intersectând DJ 792 A prin două poduri de beton. Reţeaua stradală existentă în 
comuna Beliu este alcătuită în mare majoritate din străzi de categoria IlI-a, unele modernizate, altele 
nu. 
 
Repartizarea pe categorii a străzilor localităţii Beliu este: 
- Cat. I – nu este cazul 
- Cat. II – nu este cazul 
- Cat. III – 7640 m  
- Cat. IV- 3910 m   
 
Circulaţia pietonală în localitate este asigurată de trotuarele existente între case şi partea carosabilă a 
străzii. Ca stare de viabilitate a acestora, se menţionează faptul că în marea majoritate a trotuarelor, 
acestea sunt nemodernizate, respectiv din piatră sau pământ, excepţie făcând numai aleile pietonale de 
pe strada principală, care sunt realizate din beton.  
 
Schema stradală a localităţii Tăgădău s-a dezvoltat având ca axă principală drumul judeţean DJ 793 A, 
respectiv partea stradală a acestuia. Pe aceasta axa se sprijină o reţea de străzi cvasiortogonală 
colectoare și de acces.  
 
Axa principală a localităţii îşi desfăşoară traseul pe direcţia sud-vest-nord-est pe o lungime de 1,80 km. 
 
Trama stradală este alcătuită dintr-o reţea de străzi, cea mai mare parte de categoria a III-a.  
 
Străzile existente importante ale localităţii au fronturi largi, între case fiind circa 7-26 m.  
 
În rest spre marginile comunei, străzile sunt scurte și au fronturile înguste de 10-12 m.  
 
Din comuna Beliu porneşte traseul drumului judeţean DJ 793 A care duce la Tăgădău-Hăşmaş-Archiş.  
 
În intravilanul localităţii Tăgădău drumul judeţean DJ 793 A se intersectează cu drumul comunal DC 9 
ce ajunge la Secaci-Beneşti- Bochia.  
 
Reţeaua stradală existentă în localitatea Tăgădău este alcătuită în mare majoritate din străzi de 
categoria IlI-a, unele modernizate, altele nu.  
 
Repartizarea pe categorii a străzilor localităţii Tăgădău este: 
- Cat. I – nu este cazul 
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- Cat. II – nu este cazul  
- Cat. III - 2500 m  
- Cat. IV - 1200 m  
 
Schema stradală a localităţii Vasile Goldiş s-a dezvoltat având ca axă principală drumul judeţean DJ 
793, respectiv partea stradală a acestuia.  
 
Pe această axă se sprijină o reţea de străzi cvasiortogonală colectoare și de acces. 
 
Axa principală a localităţii îşi desfăşoară traseul pe direcţia nord-vest, sud-est pe o lungime de 1,80 
km.  
 
Trama stradală este alcătuită dintr-o reţea de străzi în cea mai mare parte de categoria a IlI-a.  
 
Străzile existente importante ale localităţii au fronturi largi, între case fiind circa 7-26 m.  
 
În rest spre marginile comunei, străzile sunt scurte și au fronturile înguste de 10-12 m.  
 
Intersecţiile existente între străzile localităţii Vasile Goldiş si partea stradală a DJ 793 nu sunt 
amenajate corespunzător stasurilor referitoare la intersecţiile la acelaşi nivel din localităţi.  
 
Reţeaua stradală existentă în localitatea Vasile Goldiş este alcătuită în mare majoritate din străzi de 
categoria IlI-a, unele modernizate, altele nu.  
 
Repartizarea pe categorii a străzilor localităţii Vasile Goldiş este:  
- Cat. I – nu este cazul 
- Cat. II – nu este cazul 
- Cat. III - 3700 m  
- Cat. IV- 1300 m  
 
Trama stradală a localităţii Secaci s-a dezvoltat având ca axă principală drumul comunal DC 9 
Tăgădău-Beneşti-Bochia-Secaci- Mărăuş, respectiv partea stradală a acestuia.  
 
Pe această axă se sprijină o reţea de străzi colectoare care urmăresc îndeaproape firul văilor de apă 
existente în localitate.  
 
Axa principală a localităţii îşi desfăşoară traseul pe direcţia nord-sud pe o lungime de 1,0 km.  
 
Străzile existente ale localităţii au fronturi largi, între case fiind de circa 18-26 m.  
 
În rest spre marginile localităţii, străzile sunt scurte și au fronturile înguste de 10-12 m.  
 
Intersecţiile existente între străzile localităţii Secaci și partea stradală a DC 9 nu sunt amenajate 
corespunzător stasurilor referitoare la drumul judeţean, precum nici corespunzător stasurilor referitoare 
la intersecţiile în localităţi.  
 
Reţeaua stradală existentă în localitatea Secaci este alcătuită în mare majoritate din străzi de categoria 
III-a, unele modernizate, altele nu.  
 
Repartizarea pe categorii a străzilor localităţii Secaci este:  
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- Cat. I – nu este cazul 
- Cat. II – nu este cazul  
- Cat. III -  1680 m  
- Cat. IV - 630 m  
 
Trama stradală a localităţii Beneşti s-a dezvoltat având ca axa principală drumul comunal DC 9 
Tăgădău-Beneşti-Bochia-Secaci- Mărăuș, respectiv partea stradală a acestuia.  
 
Axa principală a localităţii îşi desfaşoară traseul pe direcţia nord-sud pe o lungime de 1,0 km.  
 
Intersecţia existentă în centrul civic al localităţii Beneşti între străzile adiacente și partea stradală a DC 
9 nu este amenajată corespunzător stasurilor referitoare la drumul comunal, precum nici corespunzător 
stasurilor referitoare la intersecţiile în localităţi. 
 
Reţeaua stradală existentă în localitatea Beneşti este alcătuită în mare majoritate din străzi de categoria 
III-a, unele modernizate, altele nu.  
 
Repartizarea pe categorii a străzilor localităţii Beneşti este:  
- Cat. I – nu este cazul 
- Cat. II – nu este cazul 
- Cat. III  - 1600 m  
- Cat. IV- 100 m  
 
Trama stradală a localităţii Bochia s-a dezvoltat având ca axă principală drumul comunal DC 9 
Tăgădău-Beneşti-Bochia-Secaci- Mărăuș, respectiv partea stradală a acestuia.  
 
Axa principală a localităţii îşi desfăşoară traseul pe direcţia est-vest pe o lungime de 0,5 km. Străzile 
existente ale localităţii au fronturi largi, între case fiind de circa 18-26 m.  
 
Intersecţia existentă între străzile adiacente drumului comunal al localităţii Bochia și partea stradală a 
DC 9 nu este amenajată corespunzător stasurilor referitoare la drumul comunal, precum nici 
corespunzător stasurilor referitoare la intersecţiile în localităţi.  
 
Reţeaua stradala existenta în localitatea Bochia este alcătuită în mare majoritate din străzi de categoria 
IlI-a, unele modernizate, altele nu.  
 
Repartizarea pe categorii a străzilor localităţii Bochia este: 
- Cat. I – nu este cazul 
- Cat. II – nu este cazul 
- Cat. III - 1200 m  
- Cat. IV - 300 m  
 
In Anexa nr. 2 sunt precizate toate informatiile referitoare la strazile din comuna Beliu. 
 
Circulaţia pietonală în localităţile aparţinătoare ale comunei Beliu este asigurată de trotuarele existente 
între case și partea carosabilă a străzii.  
 
Ca stare de viabilitate a acestora, se menţionează faptul că în totalitate, trotuarele sunt nemodernizate, 
respectiv din piatră sau pământ.  
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Atât în comuna Beliu, cât și în satele aparţinătoare se desfăşoară următoarele tipuri de trafic:  
• Trafic de tranzit  
• Trafic de penetraţie  
• Trafic local  
 
Traficul de tranzit și de penetraţie se desfăşoară pe traseele drumurilor clasificate, respectiv pe: 
drumurile judeţene DJ 793 A, DJ 793, respectiv drumul comunal DC 9.  
 
Traficul local utilizează trama stradală existentă în localităţi care nu prezintă curbe sau intersecţii 
amenajate, nici îmbrăcăminte asfaltică ceea ce duce la desfăşurarea unui trafic cu viteze mici, fără 
confort optic, etc.  
 
În concluzie, datorită acestor disfunctionalităţi existente precizate pe fiecare localitate, circulaţia 
rutiera în localităţi se desfăşoară greoi, cu viteze mici, fără siguranţă în trafic.  
 
Căile de circulaţie rutieră, prezente în intravilan prin terenurile ocupate de drumurile judeţene, 
comunale şi străzi, au următoarea distribuţie:  
Beliu - 15 ha, 10 % din intravilanul localităţii;  
Beneşti - 2 ha, 12 % din intravilanul localităţii;  
Bochia - 1 ha, 11 % din intravilanul localităţii;  
Vasile Goldiş - 5,5 ha, 11 % din intravilanul localităţii;  
Secaci - 3 ha, 10% din intravilanul localităţii;  
Tăgădău - 4,5 ha, 6,5 % din intravilanul localităţii;  
 
Total: 31 ha, 8,5 % din total intravilan existent. 
 
Pe teritoriul administrativ al comunei Beliu nu există trasee de transport în comun locale, în schimb se 
prezintă linii de transport între localităţi, respectiv:  
- Arad – Ineu – Bocsig – Beliu - Secaci - 2 curse pe zi  
- Arad – Ineu – Bocsig – Beliu – Craiva - Șușag - 2 curse pe zi  
- Arad – Ineu – Bocsig - Sebiș - Moneasa - 2 curse pe zi  
- Ineu – Bocsig – Beliu – Craiva - Siad - 2 curse pe zi  
- Ineu – Bocsig – Beliu – Hășmaș - Urviș - 2 curse pe zi  
- Ineu – Bocsig – Beliu – Archiș - Bârzești - 2 curse pe zi  
 
Transportul în comun se desfăşoară pe aceeaşi tramă stradală si reţea de circulaţie existentă în comuna 
Beliu si respectiv în satele aparţinătoare, pe partea stradală a drumurilor clasificate.  
 
Comuna Beliu nu are gara CFR. Cea mai apropiată garaă este cea din Bocsig, amplasată în partea de 
sud-vest a acesteia. Transportul feroviar este asigurat de linia CF Arad-Brad. 
 
8. Date privitoare la principalele instituţii din domeniul educaţiei, cercetării, culturii, sănătăţii, 
asistenţei sociale, presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea 
8.1. Educație 
Din punct de vedere al ofertei educaţionale, în comuna Beliu funcţionează două grădiniţe,  o şcoală 
primară cu clasele I-IV și  un liceu, astfel : 

1. Liceul Tehnologic Beliu,  
2. Grădinița cu program normal Beliu 

      3.   Școala primară cu clasele  I-IV  Vasile Goldiș care include și grădinița Vasile Goldiș, 
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   Există și clădirea Școlii de Arte și Meserii, care a funcționat pe lângă Liceul Tehnologic Beliu. 
Costurile totale, la care s-a ridicat investiția au atins suma de 270. 000 de euro, sută la sută din 
finanțare este asigurată din programul PHARE, prin Ministerul Integrării Europene. 
 
    În ceea ce privește Grădinița cu program normal Beliu, construcția acestei gradințe ultra-moderne s-
a finalizat în 2008, iar cea mai mare parte din suma totală investită, care se ridică la 185. 000 de euro, 
provine tot din finanțare PHARE. Diferența față de proiectul școlii de arte este co-finanțarea, în sensul 
că un aport financiar, pentru ducerea la bun sfârșit a lucrărilor provine atât de la Consiliul Județean 
Arad, cât și de la Consiliul Local Beliu. 
 
     8.2. Cultură și sport 
Din punct de vedere cultural, în 1963, în Beliu, a luat ființă un muzeu local în componența căruia sunt 
peste 10.000 de exponate, care funcționează și în prezent.  
 
    În muzeul comunei sunt păstrate exponate ca dovezi arheologice, mai cu seamă, râșnițe dacice și 
ceramică Tisa Nouă, găsite în dealul Floroi, din apropierea satului Bochia, comuna Beliu. 
 
      De asemenea, sunt funcţionale toate cele 6 cămine culturale din comună, acestea fiind renovate şi 
modernizate. 
 
     În domeniul activităţilor sportive în comună există o asociaţie sportivă, „Dacia” Beliu, în cadrul 
căreia activează o echipă de fotbal. Comuna dispune de teren de fotbal şi vestiare. 
 
8.3. Asistență medicală și socială 
Pe raza teritorială a Comunei Beliu se asigură asistenţă medicală profilactică şi curativă, prin 
intermediul Dispensarului medical Beliu. 
 
Comuna Beliu participă la finanţarea activităţilor de asistenţă de sănătate publică de la bugetele locale, 
din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contracte cu terţii, după caz, 
potrivit legii.  
 
Pe raza teritorială a Comunei Beliu se asigură servicii sociale, definite potrivit art. 30 din Legea 
asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
9. Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar şi 
terţiar, precum şi din agricultură 
 
Principala formă de activitate economică pe teritoriul comunei Beliu o reprezintă agricultura: creşterea 
animalelor, cultivarea cerealelor, pomicultura, viticultura şi silvicultura.  
 
Structura terenurilor agricole, la nivelul comunei, se prezintă astfel: 
 - terenuri arabile: 3.695 ha;  
- păşuni: 1.887 ha;  
- păduri: padurea statului – 750 ha, padurea satului – 150 ha; 
 
Faţă de anii precedenţi, atât producţie agricolă la ha, cât şi numărul de animale din gospodării este mai 
mică, înregistrându-se o regresie în dezvoltarea acestor ramuri economice.  
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Activităţi agro-zootehnice compuse din fostele I.A.S-uri, S.M.T.-uri, saivane oi sunt prezente cu 
preponderenţă în trupurile izolate existente şi foarte puţin în localitatea Beliu, în celelalte localităţi 
fiind absente.  
 
Creşterea viţei de vie şi a pomilor fructiferi se realizează punctiform, în gospodăriile ţărăneşti, pe 
suprafeţe mărunţite, în intravilane, în localităţile Beliu, Vasile Goldiş, Tăgădău.  
 
Silvicultura, prost înţeleasă după 1989 a devenit sursă importantă de venituri pentru populaţia săracă în 
resurse economice a satelor, vânzarea materialului lemnos atât pentru foc, cât şi pentru prelucrare, ca 
urmare a tăierii masivă a arborilor, conduce la fenomenul îngrijorător de depopulare şi chiar dispariţie 
de pe suprafeţe importante a pădurilor.  
 
Activităţile legate de industrie stagnează, fabrica de fibre de sticlă şi poliester, precum şi fabrica de 
teracotă fiind în conservare; se prelucrează lemn în două unităţi, cu capacitate relativ mică.  
 
Activităţile de tip industrial și depozitare - le întâlnim în localitatea Beliu şi în câteva trupuri izolate 
situate în apropierea localităţii Beliu.  
 
       În localitatea Beliu, activităţile industriale şi de depozitare și comerț îşi desfăşoară activitatea în 
următoarele spaţii:  
- S.C. Tonnelerie Margot S.R.L. - prelucrare lemn, cu aproximativ 40 angajați,  
- SC Jolidon SRL- profil de activitate – textil cu aproximativ 80 de angajați, 
- brutărie , 
– patiserii,  

- Restaurant, 
- Magazine,  

 
Activitățile meşteşugăreşti: tâmplăria, sunt şi ele în regresie, obiectul acestor tipuri de activităţi 
nemaiavând cerere pe piaţa actuală. Ele erau prezente în comuna Beliu în trecut.  
 
În satul Vasile Goldiş mai există un atelier de tâmplărie cu o suprafaţă de aproximativ 0,5 ha şi un 
procent de 1% din intravilanul localităţii.  
 
În trupurile izolate întâlnim câteva distilării şi un gater, care însumează o suprafaţă aproximativ de 2 
ha, ocupând un procent de 6,3% din suprafaţa ocupată de trupurile izolate.  
 
Totalul suprafeţei ocupate de activităţile industriale este de 8,5 ha, adică 2,4% din suprafaţa totală a 
intravilanului existent.  
 
Menţionăm că, în pădurea situată la nordul localităţii Bochia există o carieră de argilă a cărei activitate 
stagnează; nu a fost luată în calculul bilanţului ca trup izolat cu destinaţie industrie extractivă, 
deoarece, autorizaţia de exploatare a argilei (expirată) prevede că, la încetarea lucrărilor, să fie 
replantată toată zona afectată. 
 
Este bine cunoscut faptul că în zona Beliului una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor , olăritul (şi 
mai târziu producerea cahlelor pentru teracotă) s-a dezvoltat ca urmare a zăcămintelor de argilă: caolin, 
argile neagră - cenuşie, argilă comună (roşie) descoperite la Bochia, Beneşti.  
 
De mentionat este faptul că în localitatea Beliu au funcționat ateliere de producere a sticlei cu multe 
sute de ani în urmă, însă fabrica propiu-zisă datează din anul 1727.  
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Aceasta producea obiecte de cristal, iar în apropierea localității există și astăzi nisipuri cuarcifere și 
pământuri superioare pentru producerea ceramicii. 
 
Tot în Beliu au existat Ateliere de ceramică în care s-au produs diferite obiecte de uz casnic: străchini, 
oale, vase, etc. și chiar ceramică pentru sobe. 
 
   Piața din Beliu s-a fondat prin anii 1800. Ziua de piață era Miercurea iar târgurile de țară se țineau:  
- Marți: pentru animale;  
- Miercuri: piața agroalimentară; 
 
       După 1990, localitatea Beliu a fost în aceeaşi măsură afectată de criza economică prin care a trecut 
şi trece societatea românească: resursele limitate de existenţă, distanţa mare faţă de municipiu au 
determinat migrarea în continuare a populaţiei, mai cu seamă în sate investiţiile cu caracter privat au 
fost nesemnificative în comparaţie cu încetarea activităţii din sectorul industrial de stat care asigură 
multe locuri de muncă (fabrica de sticlă, fabrica de teracotă, fabrica de cherestea - astăzi închise).  
 
În comuna Beliu, sunt dezvoltate activităţile comerciale, precum şi cele de prestări servicii, 
caracteristice unei zone rurale dezvoltate: unităţi de alimentaţie publică, depozit de materiale de 
construcţii, frizerie-coafură, staţie de alimentare cu carburanţi, etc. 
 
10. Serviciile publice existente 
 
Pe raza comunei Beliu își desfășoară activitatea următoarele servicii publice: 
- serviciul public de iluminat,  
- serviciul public de salubrizare furnizat prin ADISIGD ARAD,  
- serviciul public de transport, furnizat prin ADI TRANSPORT ARAD, 
- serviciul public de alimentare apa și canalizare, furnizat prin ADIACJ Arad ; 
 
          Transportul și distribuția energiei electrice pe raza comunei Beliu sunt furnizate de Enel 
Distributie  SA. 
 
 Zonele de instituţii si servicii publice au următoarea pondere în cadrul localităţilor:  
- Beliu - 10 ha, 7 % din intravilanul localităţii;  
- Beneşti - 1 ha, 6 % din intravilanul localităţii;  
- Bochia - 0,5 ha, 5,5 % din intravilanul localităţii;  
- Vasile Goldiş - 2 ha, 4 % din intravilanul localităţii;  
- Secaci - 1 ha, 3 % din intravilanul localităţii;  
- Tăgădău - 1 ha, 1,5 % din intravilanul localităţii;  
  
Total: 15,5 ha  - 4,3 % din total intravilan. 
 
În localitatea Beliu această zonă coincide cu zona centrală a localităţii în care există următoarele 
instituţii: primăria, căminul cultural, şcoli, grădiniţe, biserica ortodoxă, biserica catolică, biserici 
sectante, pieţele (agroalimentară, animale, cereale), dispensar uman, sediu Poliţie, şi parterele 
comerciale: poştă, telecomunicaţii, CEC, BCR, reparaţii TV, frizerie - coafură, croitorie, restaurante, 
spaţii comerciale. 
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În localităţile aparţinătoare, instituţiile publice sunt slab reprezentate, existând în fiecare din aceste 
localităţi câte o biserică ortodoxă şi o şcoală şi câteva mici magazine săteşti ca funcţiune 
complementară la zonele de locuit.  
 
Spaţii verzi si zone de agrement întâlnim doar în localitatea Beliu: stadionul şi spaţiul verde din zona 
centrală a localităţii, în suprafaţă totală de aproximativ 4 ha, cu un procent de 3% din intravilanul 
localităţii. 
 
11. Informaţii privind bunurile din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale 
Patrimoniul Comunei Beliu este compus din bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public 
şi domeniului privat al Comunei Beliu, precum şi din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter 
patrimonial.  
 
12. Informaţii relevante privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele 
şi organizaţiile nonguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în comuna Beliu 
 
Comuna Beliu realizează un cadru de cooperare sau asociere cu organizaţii neguvernamentale, 
asociaţii şi cluburi sportive, instituţii culturale şi artistice, organizaţii de tineret, în vederea finanţării şi 
realizării unor acţiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunităţii.  
 
Comuna Beliu acordă o atenţie deosebită proiectelor culturale şi educative cu caracter local, regional, 
naţional, european şi internaţional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a unităţii administrativ 
- teritoriale.  
 
Comuna Beliu poate acorda finanţări nerambursabile de la bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005 
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
Organizaţiile neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a comunei Beliu sunt 
următoarele: Nu este cazul 
 
Pe teritoriul comunei Beliu nu îți desfășoară activitatea nici un partid politic sau organizaţii aparţinând 
minorităţilor naţionale, înfiinţate în condiţiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 
În comuna Beliu îşi desfăşoară activitatea următoarele culte religioase:  
- Biserica Ortodoxă Beliu 
- Biserica Ortodoxă Vasile Goldiș 
- Biserica Ortodoxă Tăgădău 
- Biserica Ortodoxă Secaci 
- Biserica Ortodoxă Bochia 
- Biserica Ortodoxă Benești 
- Biserica Romano-Catolică  
- Biserica Greco-Catolică  
- Biserica Penticostală  
 
Desi nu au o biserică propriu-zisă în localitatea Beliu există şi organizaţia Martorilor lui Iehova. 
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13. Modul de cooperare sau asociere, după caz, cu persoane juridice de drept public sau de drept 
privat române sau străine 
Comuna Beliu se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane juridice de drept public sau de drept 
privat române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 
proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
Comuna Beliu aderă la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice 
locale, în vederea promovării unor interese comune.  
 
Comuna Beliu este înfrățită, cooperează și se asociază cu urmatoarele: Nu este cazul 
 
Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din bugetul local, prin 
care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri 
şi/sau tradiţii sunt urmatoarele: Nu este cazul 
 
14. Procedura privind atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de 
interes public local 
Comune Beliu atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, pieţe şi de obiective de interes public local, 
precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea sa, cu respectarea 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
În situaţia în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune atribuirea ca denumire a 
unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori 
schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost 
analizate şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, 
în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
Schimbarea denumirilor instituţiilor publice şi a obiectivelor de interes judeţean, se face prin hotărâre a 
consiliului judeţean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate 
instituţiile şi obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
15. Modalităţi de consultare a populaţiei comunei Beliu pentru probleme de interes local sau 
judeţean, după caz; 
Populaţia din comuna Beliu este consultată şi participă la dezbaterea problemelor de interes local, 
astfel:  
a) prin intermediul referendumului local, organizat în condiţiile legii;  
b) prin intermediul adunărilor cetăţeneşti organizate pe sate;  
c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;  
d) prin participarea la şedinţele consiliului local;  
e) prin alte forme de consultare directă a cetăţenilor, stabilite prin regulamentul de organizare şi 
funcţionare al consiliului.  
 
În funcţie de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare şi validare a acestuia se 
realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind 7 organizarea şi desfăşurarea 
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referendumului, cu modificările şi completările ulterioare sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. 
 
Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile componente ale comunei ori numai 
în unele dintre acestea. 
 
(16) Inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Beliu: 
 
a) constituie anexă la statutul comunei Beliu şi se actualizează ori de câte ori intervin evenimente 
de natură juridică; 
 
                                                        Primar, 
                               Emanuel Horhat-Coraș 
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Anexa nr. 1 
Componenta Consiliului Local al comunei Beliu 
 
Mandate anterioare anului 2016 
 

Nr. crt. Nume si prenume Nr. mandate Mandate 
1 Tica Pavel 5 20.06.1996-20.06.2000 – MER; 20.06.2000-

08.06.2004 – APR; 08.06.2004-04.06.2008 – 
PSD; 18.06.2008-12.06.2012 – PDL, 13.06.2012-
2016 – MC-L 

2 Dragos Florin 1 29.06.2012-2016 - PSD 
3 Hent Ioan 5 1996-2000 – PUR; 2000-14.06.2004 – PUR; 

14.06.2—4 – 18.06.2008 – PD; 18.06.2008-
29.06.2012 – PDL; 29.06.2012-2016 - MCL 

4 Mihoc Ioan 5 1996-2000 – PSD; 2000-14.06.2004 – PD; 
14.06.2004-18.06.2008 – PSD; 18.06.2008 – 
29.06.2012 – PDL; 29.06.2012-2016 – MCL; 

5 Flestea Amalia-
Severina 

1 29.06.2012-2016 – MC-L 

6 Sebastian Nicoleta-
Elena 

1 29.06.2012-2016 – MC-L 

7 Barna Nicolae 1 29.06.2012-2016 – MC-L 
8 Bun Ioan-Ovidiu 1 29.06.2012-2016 – MC-L 
9 Berce Nicolae 5 1996-2000 – PNTCD; 2000-14.06.2004 – 

PNTCD; 14.06.2004-18.06.2008 – PNTCD; 
18.06.2008-29.06.2012 – PNTCD; 29.06.2012-
2016 - PNL 

10 Ciucur Flore 4 2000-14.06.2004 – PSD; 14.06.2005-18.06.2008 
– PSD; 18.06.2008-29.06.2012-PSD; 29.06.2012-
2016 – PSD; 

11 Mot Viorel 2 18.06.2008-29.06.2012 – PNL; 29.06.2012-2016 
– PNL; 

12 Tolea Ionel 1 29.06.2012-2016 - PC 
13 Popoviciu Pavel 1 29.06.2012-2016 - independent 
14 Gligor Constantin 5 1990-1996 – FSN; 1996-2000 – PSD; 

14.06.2004-18.06.2008 – PSD; 18.06.2008-
29.06.2012 – PDL; 29.06.2012-2016 - UNPR 

15 Dragos Florin 2 2004-18.06.2008 – PNL; 29.06.2012-2016 - PSD 
 
 
Mandat 2000-2004 
1. Hetes Pavel 
2. Mihoc Ioan 
3. Faur Mihai 
4. Valea Traian 
5. Hent Ioan 
6. Onica Alexandru 
7. Ardelean Liviu 
8. Bolog Ambrosie 
9. Hardaut Pavel 
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10. Dudas Marin 
11. Borha Vasile 
12. Munteanu Florian 
13. Nica Sever 
 
Mandat 2004-2008 
1. Gligor Constantin 
2. Mihoc Ioan 
3. Borha Vasile 
4. Mihoc Nicolae Dorel 
5. Ciucur Flore 
6. Hent Ioan 
7. Gaica Ovidiu 
8. Munteanu Florian 
9. Burcau Mihai 
10. Morar Ioan Teodor 
11. Dragos Florin 
12. Berce Nicolae 
13. Popa Virgil 
 
Mandat 2008-2012 
1. Hent Ioan 
2. Gligor Constantin 
3. Popa Virgil 
4. Borha Vasile 
5. Mihoc Ioan 
6. Mot Viorel 
7. Bulzan Cristian 
8. Borusz Daniel 
9. Ciucur Flore 
10. Mihoc Dorel 
11. Berce Nicolae 
12. Todoca Nicolae 
13. Burcau Mihai 
 
Mandat 2012-2016 
1. Barna Nicolae 
2. Berce Nicolae 
3. Bun Ioan Ovidiu 
4. Ciucur Flore 
5. Dragos Florin 
6. Flestea Amalia Severina 
7. Gligor Constantin 
8. Hent Ioan 
9. Mihoc Ioan 
10. Mot Viorel 
11. Popoviciu Pavel 
12. Sebastian Nicoleta Elena 
13. Tolea Ionel 
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Mandat 2016-2020 
1. Bun Ioan-Ovidiu - PSD 
2. Burcau Laurentiu-Ciprian - PSD 
3. Ciucur Flore - PSD 
4. Dragos Adina-Ecaterina - PSD 
5. Leac Pavel - PSD 
6. Mihoc Aurelian-Dan - PNL 
7. Mihoc Ioan - PSD 
8. Mohaci Marcel - PNL 
9. Popoviciu Pavel - PNL 
10. Sarkozi Mihai - PSD 
11. Sebastian Nicoleta-Elena - PNL 
12. Teuca Ilie-Lucian - PNL 
13. Todoca Nicolae - PNL 
 
Mandat 2020-2024 
1. Mihoc Ioan 
2. Popoviciu Pavel 
3. Teuca Ilie-Lucian 
4. Sebastian Nicoleta-Elena 
5. Iercan Florin-Bogdan 
6. Dragos Adina-Ecaterina 
7. Bun Ioan-Ovidiu 
8. Sarkozi Mihai 
9. Todoca Nicolae 
10. Berce Nicolae 
11. Gligor Alin Mihai 
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Anexa nr. 2 
Situatia strazilor din comuna Beliu 
 
 

SAT BELIU 
 

Nrt. crt. Denumire stradă Total suprafața Categorie 
Lungime 

(m) 
Lățime 

(m) 
Natură îmbrăcăminte 

1 Str. 1 DJ 792A  2800 6 asfalt III 
2 Str. 2 DJ 793A 950 6 asfalt III 
3 Str. 3 DJ 793 1000 6 asfalt III 
4 Str. 4 300 5 asfalt IV 
5 Str. 5 170 4 asfalt IV 
6 Str. 6 750 6 asfalt III 
7 Str. 7 300 5 asfalt IV 
8 Str. 8 310 5 asfalt IV 
9 Str. 9 150 5 asfalt IV 

10 Str. 10 380 5 asfalt IV 
11 Str. 11 150 5 asfalt IV 
12 Str. 12 400 6 asfalt III 
13 Str. 13 300 6 asfalt III 
14 Str. 14 230 5 asfalt IV 
15 Str. 15 230 6 asfalt III 
16 Str. 16 190 6 asfalt III 
17 Str. 17 350 6 asfalt III 
18 Str. 18 400 6 asfalt III 
19 Str. 19 130 5 asfalt IV 
20 Str. 20 120 6 asfalt III 
21 Str. 21 300 5 asfalt IV 
22 Str. 22 150 6 asfalt III 
23 Str. 23 80 5 asfalt IV 
24 Str. 24 150 5 asfalt IV 
25 Str. 25 100 5 asfalt IV 
26 Str. 26 110 5 asfalt IV 
27 Str. 27 200 4 asfalt IV 
28 Str. 28 200 4 asfalt IV 
29 Str. 29 300 5 asfalt III 
30 Str. 30 350 4 asfalt IV 
31 Str. 31     

TOTAL 11550    
 

SAT BENEȘTI 
Nrt. crt. Denumire stradă Total suprafața Categorie 

Lungime 
(m) 

Lățime 
(m) 

Natură îmbrăcăminte 

1 Str. 1 DC 9 1000 6 asfalt III 
2 Str. 2  350 6 asfalt III 
3 Str. 3 100 5 asfalt IV 
4 Str. 4 250 6 asfalt III 

TOTAL 1700    
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SAT BOCHIA 
Nrt. crt. Denumire stradă Total suprafața Categorie 

Lungime 
(m) 

Lățime 
(m) 

Natură îmbrăcăminte 

1 Str. 1 DC 9 500 6 asfalt III 
2 Str. 2  700 6 asfalt III 
3 Str. 3 300 5 asfalt IV 

TOTAL 1500    
 
 
 

SAT SECACI 
Nrt. crt. Denumire stradă Total suprafața Categorie 

Lungime 
(m) 

Lățime 
(m) 

Natură îmbrăcăminte 

1 Str. 1 DC 9 1000 6 asfalt III 
2 Str. 2  480 6 asfalt III 
3 Str. 3 320 5 asfalt IV 
4 Str. 4 200 6 asfalt III 
5 Str. 5 310 5 piatra IV 

TOTAL 2310    
 
 
 

SAT VASILE GOLDIȘ 
Nrt. crt. Denumire stradă Total suprafața Categorie 

Lungime 
(m) 

Lățime 
(m) 

Natură îmbrăcăminte 

1 Str. 1 DJ 793 1800 6 asfalt III 
2 Str. 2  950 6 asfalt III 
3 Str. 3 250 4 asfalt IV 
4 Str. 4 100 5 asfalt IV 
5 Str. 5 950 6 asfalt III 
6 Str. 6 100 5 asfalt IV 
7 Str. 7 250 5 asfalt IV 
8 Str. 8 100 5 asfalt IV 
9 Str. 9 500 5 asfalt IV 

TOTAL 5000    
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SAT TĂGĂDĂU 
Nrt. crt. Denumire stradă Total suprafața Categorie 

Lungime 
(m) 

Lățime 
(m) 

Natură îmbrăcăminte 

1 Str. 1 DJ 793A 1800 6 asfalt III 
2 Str. 2  350 5 asfalt IV 
3 Str. 3 50 5 asfalt IV 
4 Str. 4 100 4 asfalt IV 
5 Str. 5 100 6 asfalt III 
6 Str. 6 200 5 asfalt IV 
7 Str. 7 50 5 asfalt IV 
8 Str. 8 100 5 asfalt IV 
9 Str. 9 100 5 asfalt IV 

10 Str. 10 500 6 asfalt III 
11 Str. 11 250 5 asfalt IV 
12 Str. 12 50 6 asfalt III 
13 Str. 13 50 6 asfalt III 

TOTAL 3700    
 
 


	Administrația publică are ca obiect realizarea valorilor care exprimă interesele statului sau ale unei comunități distincte recunoscută ca atare de către stat, valori care sunt exprimate în actele elaborate de puterea legiuitoare.

