
                                                              

                                                          Anexa  nr.2 la statut

Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi a
extravilanului pe fiecare dintre localităţi

Atestările documentare ale satelor comunei Chişlaz sunt cuprinse în Dicţionarul
istoric  al  localităţilor  din  Transilvania  volumul  I  şi  II,  autor  Coriolan  Suciu.  Satul
Chişlaz/Vámosláz, apare prima dată în anul  1213 cu numele de Villa LAZDI ,  când
Ioachim l- a învinuit de furt pe Keva. Alte consemnări, 1217 LAZDU, 1255 LAZ, iar în
perioada 1291-1294 apare sub denumirea de LAZZ. În anul 1692 apare menţionat sub
denumirea de KISS LAZA: KISLAZ. Pocluşa de Barcău apare în 1213 în registrul de la
Oradea cu numele de PUCLUSTELEUC . Între anii 1692 şi 1828 apare sub denumirea
POKLOS TELEK, iar în anul 1851 în lucrarea lui Fenyes Elek apare sub denumirea de
POKLOSTELEK. Satele Sânlazăr şi  Chiraleu sunt consemnate pentru prima dată în
documentul – Socotelile de dijmă -‐ ale Episcopiei din Oradea. Aici figurează şi satul
Mişca şi încă un sat cu numele SANUCI, care exista atunci în apropierea satului Mişca
şi care apoi a dispărut. Satul Chiraleu, ungureşte KIRÁLYI apare în perioada 1291-‐
1294 sub denumirea de Villa KYRALY. Satul Mişca ungureşte MICSKE, este menţionat
pentru  prima  dată  în  anul  1255  sub  denumirea  MIKCHE.  Satul  Sărsig,  ungureşte
SÁRSZEG apare ca fiind atestat în 1490 cu numele de SARZEG.

Majoritatea datelor legate de istoria satului Chişlaz provin din cărţile bisericeşti,
de la preoţi şi alţi oameni luminaţi ai satului. De-‐a lungul anilor, biserica şi şcoala au
contribuit la păstrarea identităţii locale i implicit na ionale, având rolul de a educa i deș ț ș
a asigura continuitatea tradi iilor i a culturii dezvoltate pe aceste meleaguri . Entită ileț ș ț
culturale  reprezentative  pentru  comuna  Chi laz  sunt  căminele  culturale  existente,ș
respectiv  a ezămintele  culturale  aflate  în  construc ie.  Căminele  găzduiesc  periodicș ț
manifestări  culturale,  concerte  de  muzică,  spectacole  de  proză  i  poezie,  serbărileș
copiilor  din  localitate,  cu ocazia diverselor  aniversări  (8  martie,  începutul  şi  sfâr itulș
anului şcolar, zilele satului, ziua na ională. De asemenea, în localitate există o bibliotecăț
comunală cu program de lucru zilnic.

In  anul  2018,în  localitatea  Sânlazăr  ,cu  ocazia  aniversării  Centenarului  Marii
Uniri,a  fost  fost  dezvelit  Monumentul  Eroilor  dedicat  Marii  Uniri-  la  marea  unire
participând  i  2  delega i  ale i  din  comuna  Chi laz,respectiv  Horgo  Gavril  i  Ioanș ț ș ș ș ș
Popa,fiind prezentat  un spectacol  de muzică populară unde au participat  mai  multe
personalită i  politice din zonă,deta amanetul  de gardă i  fanfară ale garnizoanei  dinț ș ș
Oradea.
           Suprafaţa fondului funciar a comunei Chi laz totalizează 7.830 hectare, din careș
87.2% reprezintă terenuri agricole şi 12.8% terenuri neagricole.

Din cele 6.281 hectare de teren agricol, 68.3% sunt reprezentate de teren arabil,
16.8% sunt  pă uni,  13,9% sunt  fâne e, 1,7% vii  i  pepiniere viticole.  Din anul  1990ș ț ș
structura  suprafeţei  comunei  Chi laz  nu  s-a  modificat  semnificativ.  Se  observă  căș
terenulul  arabil  ocupă  ponderea  cea  mai  însemnată  din  totalul  terenului  agricol  al
comunei, fiind extinse de asemenea i păşunile şi fâneţele.ș



Comuna  Chi laz  are  un  caracter  agrar  mixt,  având  spaţii  agricole  asociateș
(arabil, păşuni, fâneţe, livezi i vii), o structură mozaicată, în concordanţă cu varietateaș
condiţiilor de mediu. Acest tip de peisaj rural cuprinde pe lângă suprafeţe extinse de
teren arabil cu culturi de porumb, grâu, secară, cartof şi plante tehnice şi areale mai
restrânse păşuni, fâna e vii şi livezi. Peisajului agrar mixt îi corespunde o mare varietateț
de tipuri de aşezări rurale, după mărimea demografică şi fizionomia vetrelor.

Comparativ cu structura suprafe elor agricole din jude ul Bihor, comuna Chi lazț ț ș
arată  o  structură  mai  specifică  zonelor  de  es,  procentul  terenului  arabil  fiindș
preponderent (68,3% comparativ cu 62%) având însă i un teren mai extins de pă uniș ș
i fâne e. Chiar dacă satul nu are o tradi ie specifică vinicolă, are totu i într-un procentș ț ț ș

mai semnificativ vii (1,1% comparativ cu media jude eană de 1,2%).ț

     SUPRAFE ELE INTRAVILANELOR I ALE EXTRAVILANELOR PE LOCALITĂ IȚ Ș Ț
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.

LOCALITATEA INTRAVILAN

-HA-

EXTRAVILAN

-HA-

1 Chi lazș 108,25 940,75

2 Sânlazăr 104,91 971,09

3 Chiraleu 117,97 1313,03

4 Mi caș 140,71 2297,29

5 Poclu a de Barcăuș 85,01 713,99

6 Sărsig 74,03 700,97

7 Hăuce tiș 19,45 242,55



TOTAL 650,33 7179,67


