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                Art.1.- In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia 

publica locala, Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş a elaborat prezentul STATUT 

,pe baza Ordonantei de Guvern nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unitatii administrativ 

teritoriale aprobată prin Legea nr.96/2003.  

                   Art.2.- Norme specifice cu privire la :  

                       a). Delimitarea teritoriala a comunei Vărădia de Mureş: 

 Comuna Vărădia de Mureş este situata pe culoarul Râului Mures in partea de vest a 

tarii, in sud-est a judetului Arad,la o distanta de 80 km de Municipiul Arad si 46 km.de 

orasul Lipova.fiind traversata de Soseaua Nationala DN.7 ( E 68 ) .Este desfasurata in 

general in zona premontana de sud a muntiilor Zarandului .  

- Comuna Vărădia de Mureş se invecinează cu :  

           - la Nord cu comuna Bîrzava 

           - la Sud cu comuna Birchiş şi Bata 

           - la Vest cu comuna Bîrzava 

       - la Est cu comuna Săvîrşin 

 Comuna Vărădia de Mureş are in componenta următoarele sate :  

- Vărădia de Mureş, localitate de resedintă a comunei; 

- Juliţa; 

- Lupeşti; 

- Nicoale Bălcescu; 

- Baia; 

- Stejar; 

 Localitatea Vărădia de Mureş ca reşedinţă de comună este de rangul IV iar satele 

aparţinătoare sunt de rangul V. 
Terenurile apartinatoare comunei Vărădia de Mureş sunt :  

NR. 

CR

T. 

 SPECIFICARE ARABIL  

   Ha. 

PASUNI  

     Ha. 

FÂNETE 

     Ha. 

LIVEZI  

     Ha. 

TOTAL  

AGRI 

COL 

PĂDU 

RI 

  1. DOMENIU PRIVAT  

Total 
1307 1887 1241 156 4590 1848 

 din care :        
 Domeniul privat al 

comunei 

- 135 - - 135 646 

 Proprietăţi particulare 1213 1812 1159 156 4340 337 
 Societăţi agricole 

L.36/1991 

94 - 5 - 99 - 

 Asociaţii cu personalitate 

juridică 

      

   

2. 

DOMENIU PUBLIC 

Total 
44 20 71 - 135 6487 

 



 Teritoriul comunei are un relief variat, câmpie şi munte, fiind situat pe culoarul 

Mureşului.Astfel, în partea sudică a teritoriului comunei, elementul predominant al 

peisajului e dat de valea Mureşului cu relieful creat de ea la contactul dintre Munţii 

Zărandului şi podişul  Lipovei.Trei dintre localităţile comunei, respectiv Vărădia de 

Mureş, Juliţa şi Nicolae Bălcescu sunt într-o zonă depresionară largă a culoarului 

Mureşului. Munţii Zărandului ocupă restul teritoriului comunei şi au o înălţime medie de 

500-600 m. 

               Trei din localitatile comunei sunt strabatute de Râul Mures care are ca afluienti 

urmatoarele vai :Stejar, Juliţa, Vălcuţa şi Valea Mare.  

     Clima este temperat continentala, având două zone distincte: topoclimatul 

culoarului Mureşului, care are unele trăsături asdemănătoare cu cele ale câmpiei şi 

topoclimatul dealurilor şi munţilor Zărandului, care ocupă cea mai mare parte a reliefului 

deluros şi montan al judeţului. 

                   Distanta dintre localitatea de centru si sate este urmatoarea :  

                              - Vărădia de Mureş  – Stejar        - 3 km.  

                                                                  - Lupeşti      - 15 km 

                                                                  - Juliţa         -  5 km 

                                                                  - Baia           - 15 km 

                                                                  - N.Bălcescu – 7 km                    

                           

                       Principalele resurse naturale ale solului şi subsolului :   

- lemn de stajar si fag     

- zăcământ de minereu, titanomagnetit în localităţile Baia şi Juliţa 

- zăcământ de sulfuri, minereuri predominant cuprifere în Nicolae 

Bălcescu 

- cariere de diabaze în Vărădia de Mureş şi Juliţa 

- balastieră de pietrişuri şi nisipuri în Vărădia de Mureş 

- culturi de cereale si legume       
 

 b) Istoricul comunei: 

          Comuna Vărădia de Mureş este atestată documentar ca  localitate din anul 1369. 

 Cetatea Vărădia a fost construită în perioada La Tene (dacică) din pământ bătătorit 

cu întărituri de lemn.Importanţa de odinioară a cetăţii este ilustrată de numeroasele lupte 

date pentru cucerirea acestui punct strategic.Izvoarele istorice confirmă că această cetate a 

fost recucerită de ardeleni în urma luptei de la Călugăreni la 13 august 1595, perioadă în 

care s-au sus lupte pentru alungarea cotropitorilor otomani. 

 În timpul răscoalei antihabsburgice din 1703-1711, răsculaţii asediază garnizoana 

imperială a cetăţii.Ulterior, pierzându-şi importanţa militară, cetatea este complet distrusă 

la începutul secolului XVIII: 

 În anul 1918, Vărădia de Mureş a avut reprezentanţi la Marea adunare populară de 

la Alba Iulia. 

 În curtea bisericii ortodoxe se găsesc mormintele unor aviatori români cazuţi în 

1944, în lupta contra fascismului. 

 După cel de-al doilea război mondial comuna a avut o dezvoltare economică 

modestă.principala sursă de venituri a cetăţenilor comunei a fost pământul care din 1962 a 

fost înscis în CAP, iar localităţile din zona de deal au rămas particulari. 

  
 



 c). Populatia comunei Vărădia de Mureş:     
      Din statisticile oficiale, rezultă urmatoarea evolutie demografica  a locuitorilor 

comunei Vărădia de Mureş ( 1930  -  2002 ) .   

                          

                         -  Anul  1930   -  4213 locuitori    

                                       1948   -  3856  

                                       1956   -  3351 

                                       1966   -  3002 

                                       1972   -  2947 

                                       1977   -  2829 

                                       1992   -   2279  

                                       2000   -   2176 

                                       2002   -   2112 

                                       2006   -   1996 

                 La recensamantul populatiei din anul 2002  populatia comunei Vărădia de 

Mureş a fost de 2112 locuitori din care :  

                                      - Barbati -   1027                                                                          

                                      - Femei  -  1085                                           
                                  

                     Situatia populatiei pe satele apartinatoare comunei   

LOCALITATEA POPULATIE  TOTALA  

          din care :  

     

BARBATI FEMEI 

Vărădia de Mureş 649 322 327 

Juliţa 481 237 244 

Lupeşti 362 172 190 

Nicolae Bălcescu 302 144 158 

Baia 161 77 84 

Stejar 157 75 82 

TOTAL COMUNA 2112 1027 1085 

 

                                

                    Populatia comunei dupa religii  
LOCALITATEA TOTAL 

POPU- 

LATIE 

ORTO 

DOC – 

SI 

ROMAN

O CATO- 

LICI 

PENTI- 

COSTALI 

BAP  

TIS- 

TI 

ADV. 

DE ZI  

UA A  

7 A 

GRECO-

CATOLICI 

REFO

RMAT

I 

Vărădia de 

Mureş 

649 537 - 112 - - - - 

Juliţa 481 426 5 - 17 - 33 - 

Lupeşti 362 340 - 22 - - - - 

Nicolae 

Bălcescu 

302 299 - - - 2 - 1 

Baia 161 159 - 2 - - - - 

Stejar 157 151 - 6 - - - - 

TOTAL : 2112 1912 5 142 17 2 33 1 

  

 

 



 Populatia comunei dupa etnii  

  
LOCALI –  

TATEA 
TOTAL  
 

ROMÂN

I 

MA – 
GHIA- 

RI 

RUSI  POLON

E 

ZI 

URAI- 
NIENI 

RROMI 

Vărădia de Mureş 649 622 10 1 - 14 2 

Juliţa 481 - - - - - - 

Lupeşti 362 - - - - - - 

Nicolae Bălcescu 302 301 - - 1 - - 

Baia 161 - - - - - - 

Stejar 157       

TOTAL 

COMUNA 

2112 2084 10 1 1 14 2 

          

                  Caracterizarea socială a unităţii administrativ–teritoriale: 
 

SAT 

 

Număr: 

Popul

aţie 

 

Gospo 

dă 

rii 

 

Pensio 

nari 

 

Copii 

(0-14) 

ani) 

Salariaţ

i 

 

Persoan

e 

ocupate 

în 

agricult

ură 

Şomeri 

 

Navetiş

ti 

 

VÃRÃDIA DE 

MURES 
631 197 250 88 78 420 15 48 

JULIŢA 481 181 234 37 75 332 9 72 

NICOLAE 

BALCESCU 
302 103 102 25 51 223 1 29 

STEJAR 157 68 52 17 21 95 0 26 

LUPEŞTI 362 99 78 41 32 262 0 46 

BAIA 161 70 38 19 4 125 0 8 

 

                  d) Autoritatile administratiei publice locale care conduc comuna:  

           Conform legislatiei in vigoare autoritatile administratiei publice locale prin care se 

realizează  de fapt autonomia locala a comunei Vărădia de Mureş sunt :   

- Consiliul local ca autoritate deliberativa  si  Primarul cu  aparatul de 

specialitate  ca autoritate executivă.  

                - Consiliul local este compus din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, 

secret  si liber exprimat , in conditiile stabilite de legea privind alegerile locale . Perioada 

mandatului este de 4 ani.  



                  Primarul, ales si el in aceleasi conditii , viceprimarul si secretarul , impreuna cu  

aparatul de specialitate  constituie Primaria comunei Vărădia de Mureş, institutie publica 

cu activitate permanenta, care duce la indeplinire Hotarârile Consiliului local  si 

solutioneaza problemele curente ale colectivitatii cetatenilor din comuna.  

                  Atributiile specifice autoritatilor administratiei publice locale sunt cele 

prevazute de Legea administratiei publice in vigoare.  

                  Sediul unde functioneaza cele doua foruri ale puterii locale se afla in localitatea 

Vărădia de Mureş la  nr. 126 , având Telefon : 0257417230,  Fax  0257417230 şi 

0257417250 , e-mail primariavaradia@rdslink.ro. 

                   Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş a fost  constituit la data de 10 

iunie 2004 conform hotarârii acestuia Nr. 2/10.06.2004 , fiind alcatuit din 11 consilieri in 

urmatoarea structura politica :  

- 2 consilieri PD ; 5 consilieri PSD ;  consilier PUR ; 2 consilieri PNG si 1 

consilier PER.  

                    Consiliul lucreaza in plen într-o sedinta ordinara lunara si in 3 comisii de 

specialitate.   

      

                 e) Caile de comunicatii:  

  Principalele cai de comunicatii sunt  feroviare si rutiere .  

          Drumul National ( Arad – Vărădia de Mureş -  Deva ) – DN.7 traversează comuna 

pe direcţia Este-Vest şi asigură legătura cu municipiul Arad, reşedinţa de judeţ, precum şi 

legătura dintre trei localităţi componente : Vărădia de Mureş, Juliţa şi Nicolae Bălcescu.          

         Drumul judetean – DJ.707C trece prin localităţile Juliţa şi Baia şi face legătura cu 

comuna Gurahonţ. 

        Drumul comunal DC 72 face legătura între localităţile Stejar –Lupeşti şi comuna 

Săvîrşin prin localitatea Pîrneşti. 

      Există curse regulate de autobuz pe ruta Săvîrşin-Vărădia de Mureş-Juliţa-Baia, 

respectiv ruta Săvîrşin-Vărădia de Mureş-Stejar-Lupeşti. 

     Teritoriul comunei este deservit şi de calea ferată Arad-Deva-Simeria...., care 

tranversează comuna pe direcţia Este-Vest şi asigură legătura feroviară cu municipiul Arad 

precum şi cu restul ţării. Halta se găseşte în sudul localităţii Vărădia de Mureş, iar la 

distanţa de aproximativ 1 km se găseşte şi gara Vărădia de Mureş care deserveşte o parte 

din satele aparţinătoare. 

            Toate aceste cai de comunicatii fac parte din domeniul public ,dupa cum urmeaza :  

- DN.7 si linia ferata – domeniul public al statului   

- DJ.707 C                 -  domeniul public judetean   

- DC. 72                     - domeniul publice al comunei   

               

                  f) Principalele institutii sociale si culturale : 

 

- Şcoală generală in localitatea Vărădia de Mureş cu ciclu primar şi 

gimnazial  

- Scoli primare in localitatile : Juliţa, Lupeşti, N.Bălcescu, Baia şi Stejar  

- Gradinite de copii in localitatile Vărădia de Mureş şi Juliţa  

- Şcoala Specială Vărădia de Mureş 

- Centrul de Plasament Vărădia de Mureş 

- Dispensar medical în localităţile Vărădia de Mureş şi Juliţa 

- Un numar de 6 camine culturale sub administratia consiliului local  

mailto:primariavaradia@rdslink.ro


- Biblioteca comunala  

                       Activitati cultural artistice traditionale :  
  - Ansamblul folcloric de cântece și dansuri populare ”CUNUNIȚA 

VĂRĂDIEI”; 

  -  Sarbatoarea «  ÎNTÂLNIRE CU FIII SATULUI «  in luna iulie a fiecarui 

an;   

- Obiceiul «  Alaiul Dubelor «  la sarbatorile Craciunului    

         In domeniul cultelor comuna Vărădia de Mureş are urmatoarele institutii 

confesionale :   

- Biserica din lemn “Intrarea in biserica a Maicii Domnului” din localitatea 

Juliţa construită in anul 1787, monument cu valoare de patrimoniu  

- 6 Biserici ortodoxe  

- 1 Biserica catolica  

- 1 Biserici penticostale  

- 1Biserici baptiste  

 

g) Activitati economice specifice   
 

- agricultura cu suprafata arabila de 1351 ha. în sector privat.  

- Activitatea industriala este mai restrânsa existând in comuna câteva sectii 

de productie  in domeniul forestier – prelucrare lemn.  

- meserii traditionale : zugravi,zidari,tâmplari, în marea majoritate lucrând ca 

meseriasi particulari.  

- Comertul este reprezentat prin reteaua de magazine asigura  cu bunuri de 

consum populatia.  

                   

                    h) Servicii publice   
                    

                Principalele servicii publice la nivelul comunei Vărădia de Mureş sunt :  

- servicii de posta  

- serviciu de distribuire a energiei electrice  

- o statie PECO  

- un post de politie  

- serviciu de alimentare cu apa potabila  

- serviciu de drumuri 

- serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă 

 

i)Turism 

 În teritoriul administrativ al comunei Vărădia de Mureş există o unitate turistică privată 

care se află în localitatea Juliţa, pe malul pârâului Juliţa care este dotată cu bar, restaurant, 

spaţii de cazare în motel şi căsuţe din lemn cu o capacitate de 30 de locuri 

                   

        Art. 3.- Persoanelor născute in comuna Vărădia de Mureş  pot primi la împlinirea 

vârstei de 18 ani titlu si certificat de  « Cetăţean al comunei Vărădia de Mureş »  in cadrul 

unor festivitati ce se organizeaza prin grija primarului in fiecare an,  “Întâlnire cu fiii 

satului” din 29 iulie.Diploma prin care se acorda titlul va avea continutul si forma  

prevăzută în anexa nr.1 la prezentul statut. 



           Art. 4.- Se poate acorda titlul de « Cetăţean de onoare »  al comunei Vărădia de 

Mureş  unor persoane cu o contributie deosebita pe plan politic, economic, social, cultural 

si sportiv sau altor persoane importante pentru comuna Vărădia de Mureş.  

 Cetatenii de onoare a comunei Vărădia de Mureş se bucură de urmatoarele drepturi.  

       a).- să desfăşoare orice activitate in comuna Vărădia de Mureş în conformitate cu 

pregătirea, capacitatea şi vocatia lor, respectând legislatia in vigoare ;  

          b).- sa ia parte la adunarile, manifestatiile sau consultarile cetatenilor si la adoptarea 

hotarârilor de interes major pentru comuna ;  

        c).- sa participe la sedintele consiliului local si sa-si expuna opinia in toate chestiunile 

ce se dezbat in aceste sedinte ;  

         d).- sa solicite si sa primeasca recomandari pentru schimburi de experienta  in tara si 

strainatate ;  

       e).- sa fie delegati ca reprezentanti ai comunei la conferinte, simpozioane sau alte 

manifestari in tara sau strainatate ;  

         f).- sa fie scutit de impozite si taxe locale,pe baza unei hotarâri  exprese a Consiliului 

local ;  

       g)- să beneficieze de transport gratuit în comună pe mijloacele de transport în comun ;      

         Calitatea si titlul de « Cetăţean  de  onoare »  a comunei Vărădia de Mureş se pierde 

sau se retrage in conditiile in care purtatorul titlului  a suferit intre timp o condamnare 

penala.  

          Diploma prin care se acorda titlul de « Cetăţean  de  onoare » a comunei Vărădia de 

Mureş va avea continutul si forma stabilita în anexa nr.2 la prezentul statut.  

          Art.5.- Cetatenii  comunei Vărădia de Mureş au dreptul de a participa prin 

modalitati prevazute de lege, la viata politica, economica, sociala si cultural-sportiva a 

acestei comune.  

             Art.6.- Cetatenii comunei Vărădia de Mureş sunt consultati prin referendum , cu 

privire la problemele de interes deosebit potrivit legii.Consultarea cetatenilor se poate face 

prin adunari populare organizate pe sate sau strazi.  

              Art.7.- Convocarea si organizarea adunarilor populare se face de catre primar sau 

consiliul local.Convocarea se efectuează prin aducere la cunostinta publica a scopului , a 

datei si a locului unde urmeaza sa se tina adunarea respectiva.  

      Art.8.- Adunarea populara este valabil constituita in prezenta majoritatii 

reprezentantiilor  familiilor din localitate si adopta propuneri cu jumatate plus unu din 

numarul celor prezenti.  

              Art.9.- Primarul are obligatia de a aviza propunerile si a le inainta Consiliului 

local la prima sedinta a acestuia ,pentru a se adopta hotarâri. Solutia adoptata de Consiliul 

local se aduce la cunostinta comitetului de initiativa si a  cetatenilor.  

               Art.10.-Prin hotarâri ale Consiliului local vor putea fi date in administrarea unor 

regii autonome, institutiilor publice sau societatilor comerciale unele bunuri, instalatii 

speciale sau imobile apartinând domeniului public sau privat al comunei , daca prin 

aceasta se aduc venituri suplimentare la bugetul local sau contribuie la sporirea gradului de 

urbanism si civilizatie al comunei Vărădia de Mureş. Noul administrator nu va putea 

modifica arhitectura sau structura de rezistenta a cladirilor fara consimtamântul consiliului 

local.  

              In aceleasi conditii vor putea fi inchiriate sau concesionate terenurile care aparţin 

comunei sau statului, unor institutii publice, societati comerciale sau persoane fizice, în 

conformitate cu prevederile legale.  

              Bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea publica sau privata a comunei  



vor  fi inventariate si actualizate anual.  

               Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare 

caz , in note explicative anexate la inventar.  

              Art.11.- Comuna Vărădia de Mureş, potrivit legii este considerata de gradul III.  

              Art.12.- Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş poate hotărâ stabilirea unor 

legaturi de colaborare, cooperare, asociere, aderare la asociatii nationale si internationale 

ale unitatilor administrative publice locale si infratire cu localitati din tara si din 

strainatate,prin acorduri bilaterale sau incheierea unor contracte de asociere cu diversi 

agenti economici din tara si strainatate in scopul realizarii unor activitati de interes comun.  

        Art.13.- La promovarea unui grup de cetateni sau din initiativa proprie in 

conformitate cu prevederile legale, tinând cont de istoricul comunei Vărădia de Mureş si 

traditia culturala , de personalitatile si evenimentele care au contribuit in mod decisiv la 

dezvoltarea comunei , Consiliul local poate schimba denumirea unor institutii publice de 

interes local, a strazilor si a altor obiective locale.  

              Art.14.- Insemnele comunei Vărădia de Mureş se vor stabili prin hotarâre expresă 

a Consiliului local al comunei Vărădia de Mureş, care sa cuprinda date ale istoriei locale, 

bogatii naturale, flora si fauna locala, cu spatii din relieful local si alte caracteristici 

specifice comunei,imbinând culorile tricolorului românesc.  

              Art.15.- Prezentul Statut al comunei Vărădia de Mureş a fost adoptat de Consiliul 

local, in sedinta din  29 iunie 2007 , dupa procedura stabilita de Regulamentul de 

functionare a consiliilor locale.  

 

 

                   PRESEDINTE                                          SECRETAR  

               Recheştean Dorina                                  Lupuţiu Lacrimioara  
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