
                                      Anexa  nr.8 la statut

Reţeaua rutieră 

Conectivitatea  comunei  Chi laz  la  ora ele  importante  ale  jude ului  nu  reprezintă  oș ș ț
problemă. Nici una  dintre localită ile comunei nu are acces direct la calea ferată, transportulț
public fiind asigurat numai de linii de autobuz. Cel mai apropiat ora  din jude  este Marghita,ș ț
care se află la 9 km distan ă de satul Chiraleu (cel mai apropiat) i la 19 km distan ă de satulț ș ț
Sărsig (cel mai depărtat), în timp ce distan a de la Oradea, re edin a jude ului Bihor este 34-ț ș ț ț ‐44
de km pe osea. Transportul public cu autobuz se realizează numai către aceste două localită i.ș ț
Între cele două ora e se circulă zilnic cu  autobuze, care ating comuna.ș

Cea mai apropiată sta ie de cale ferată se află la localitatea Chiribi , la 10 km distan ă deț ș ț
Chi laz.  Linia  de  cale  ferată  Săcuieni-Marghita- imleu  Silvanieiș Ș ărmă ag  este  operată  înȘ ș
prezent exclusiv de operatorul feroviar privat S.C. Regional S.R.L. Prin Chiribi  trec zilnic apteș ș
trenuri spre ărmă ag, i cinci trenuri spre Săcuieni dintre care unul circulă până la Oradea.Ș ș ș

Oraș
Transport

public
 Distanta

rutieră (km)

Durata aproximativa
a călătoriei cu

autocar
(autobuz)

Marghita 13 13-20 minute Da

Oradea 40 35‐40 minute Da

Săcuieni 28 25‐30 minute Nu

Ale dș 47 35‐40 minute Nu

imleu SilvanieiȘ 52 40‐45 minute Nu

Cea mai apropiată trecere de frontieră este cea de la Săcuieni‐Létavértes (35 km), urmată de

cea de la Bor  (44 km), i la Valea lui Mihai (47 km). La Debrecen, al doilea ora  ca număr deș ș ș

locuitori în Ungaria se poate ajunge cel mai rapid prin trecerile de frontieră de la Săcuieni sau

Valea lui Mihai, unde este posibilă i trecerea cu trenul.ș

A. Drumuri de interes naţional
    1. Autostrăzi-
    
    2. Drumuri expres-
    
    3. Drumuri internaţionale «E»-
    
    4. Drumuri naţionale principale
    Drumul naţional  DN 19  cu o lungime de  14  km pe teritoriul 
comunei Chi lazș
    5. Drumuri naţionale secundare-



B. Drumuri de interes judeţean
    Drumul judeţean  DJ 190 E, cu o lungime de 1, 1  de km pe 
teritoriul  comunei Chi lazș

    Drumul judeţean  DJ 190 F, cu o lungime de 2 ,2  de km pe 
teritoriul  comunei Chi lazș

C. Drumuri de interes local
    1. Drumuri comunale

DC 114  sat Poclusa de Barcau m 2300
DS sat Sărsig m 1300
DC 280 sat Chiraleu m 5000
DC 118 sat Hăuce tiș m 1200
DC 112 sat Chi lazș m 1200
DC 113 sat Mi caș m 7000

 2. Drumuri vicinale

Drum agricol de exploata ie D1 Chi lazț ș m  1942
Drum agricol de exploata ie D2 Sânlazărț m  1512
Drum agricol de exploata ie D3 Sânlazărț m   148
Drum agricol de exploata ie D4 Sânlazărț m   406
Drum agricol de exploata ie D5 Mi caț ș m    65
Drum agricol de exploata ie D6 Sânlazărț m  1531
Drum agricol de exploata ie D7 Mi caț ș m   659
Drum agricol de exploata ie D8 Mi caț ș m  1666
Drum agricol de exploata ie D9 Mi caț ș m  1750
Drum agricol de exploata ie D10 Mi caț ș m   374
Drum agricol de exploata ie D11 Mi caț ș m   526
Drum agricol de exploata ie D12 Mi caț ș m   239
Drum agricol de exploata ie D13 Mi caț ș m  1792
Drum agricol de exploata ie D14 Miscaț m  3234
Drum agricol de exploata ie D15 Miscaț m  1176
Drum agricol de exploata ie D16 Miscaț m   729
Drum agricol de exploata ie D17 Miscaț m   151

        3. Străzi

Se va completa cu numărul total al străzilor şi lungimea totală exprimată în
km pe care aceste străzi o însumează. 

Strazi în Chi lazș km 1,500
Strazi în Mi caș km 5,900
Strazi în Chiraleu km 4,000
Strazi în Sânlazăr km 3,500
Strazi în Poclu a de Barcăuș km 3,000
Strazi în Sărsig km 2,500
Străzi în Hăuce tiș km 1,500


