
                              
                        
                                Anexa nr. 4 la statut
Datele privind înfiinţarea  comunei Chi laz , prima atestare documentară, precum şiș
evoluţia istorică 

Comuna Chi laz (maghiara Vámosláz), este datată pentruș  prima dată încă în
anul 1213 cu numele de Villa Lazdi. În anul 1692 apare menţionată sub denumirea de
Kiss  Laza:  Kislaz.  Conform descoperirilor  arheologice  din  zona  Fântâna  Sasului,
regiunea comunei  a  fost locuită încă din perioada neolitică.
      Teritoriul comunei are o suprafaţă de 78 km /p. Comuna se poate accesa prin
drumul   na ional  DN 19,  din  Oradea  spre  Zalău  la  o  distan ă  de  42 km fa ă  deț ț ț
re edin a de jude  respectiv 14 km înainte de ora ul Marghita. Comuna este în curs deș ț ț ș
modernizare, având drumuri asfaltate, trand termal, căsu e de vacan ă, re ea de apăș ț ț ț
potabilă, internet, canalizare.
       Comuna Chi laz esteș  alcătuită din 7 sate i are oș  suprafaţă totală de 7.830 ha la o
populaţie de 3.055 locuitori. Relieful regiunii este variat cu aspect de luncă. Comuna
este străbătuta de o re ea hidrografică formată din mai multe ape curgătoare, precumț
râul Barcău, valea Albă, valea Fancica, valea Tria i valea Ghepi ului.ș ș
       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.


