
 

Date sintetice Beiuș  

• Primar: Domocoş Adrian Nicolae, primul mandat (2008-2016 ) 

• Aşezare geografică: Aşezat în partea de nord-vest a României, în depresiunea Beiuşului, fiind 
străbătut parţial de  Râul Crişul Negru, şi împărţit  central de Valea Nimăieşti. Din depresiunea 
Beiuşului, municipiul Beiuş este cel mai mare oras. Beiușul este unul din cele mai vechi oraşe ale 
judeţului. Este situat în sud-estul județului Bihor la 62 km de Oradea, la poalele Munților Apuseni. 
Peisajul cu reale valenţe pitoreşti, măreţia Apusenilor, colinele dealurilor , apele Crişului Negru şi 
a afluenţilor săi, a făcut ca  districtul Beiuşului  să ajugă de timpuriu unul din cele mai 
importante  din Bihor, atât ca mărime, cât şi prin organizare. 

• Beiuşul se află pe unul din principalele culoare de circulaţie rutieră de dezvoltare la nivel 
judeţean, fiind străbătut de DN 76 care face parte din culoarul european E 79. 

• Face parte din Regiunea de Dezvoltare  4 Nord - Vest. 

• Suprafaţa municipiului - 2466 ha. 

• Populaţie (nr. locuitori) 10.996 locuitori. (rencensământul din 2002) 

• Euroregiune: 11.10.2002 - în Oradea se semnează Acordul de colaborare, prin care se 
înfiinţează Euroregiunea BIHOR - HAJDU-BIHAR Membri fondatori sunt: Consiliul Judeţean Bihor 
şi Autoguvernarea Judeţului Hajdu-Bihar. 

• Principala bogăţie: Resursele de apă geotermală, oraş din România încălzit majoritar cu apă 
geotermală, extinderea şi modernizarea reţelei prin implementarea Proiectului Beiuş- Oraş 
Geotermal, şi lansarea platformei de dezvoltare prin  turismul de agrement balnear local 

• Particularităţi ale municipiului -  Aşezarea geografică - principalul centru de cultură, economic şi 
comercial al zonei de sud al judeţului Bihor, tadiţionalele târguri săptămânale( şi anuale) de 
la Binş, promotor de comerţ regional de sute de ani 

•  Principalul punct de plecare pentru zonele turistice ale Apusenilor (Platoul Carstic  Padiş, 
Peştera Urşilor Chişcău, Stâna de Vale, Vârtop- Arieşeni) 

• O bogată , lungă tradiţie culturală şi educaţională românească 

•  Caracterul multi-etnic şi multi-confesional. 

• Ziua municipiului: 19 Aprilie (conform HCL din 1995), ziua eliberării oraşului de către trupele 
Armatei Române în  1919 

• Dezvoltare economică locală (ramuri principale) : Industria mobilei şi tâmplarie-binale, industria 
textilă şi alimentară, comerţ , prestări servicii diverse 

•  Monumente şi clădiri istorice: Monumentul martirilor I.Ciordaş şi N.Bolcaş, monumentul 
Vânătorului de munte, bustul poetului Gh. Pituţ, Muzeul Municipal, clădirile Colegiului S.Vulcan , 
a Liceului Pegagogic, Casina Româna, 4 biserici istorice,  ruinele catedralei romano- catolice 
medievale (1413) 

• Zone de agrement: Pădurea Delani, valea Crişului Negru şi Valea Nimăieştilor , ştrandul termal 

• Educaţie: Colegiul Naţional Samuil Vulcan (fondat 1828) 

Colegiul Tehnic Ioan Ciordaş (a funcţionat ca şcoală de ucenici din 1885) 

Liceul Pedagogic Nicolae Bolcaş (1922) 

Colegiul Universitar Tehnic , filială a Universităţii Oradea 

      Şcoala generală cu cls. I- VIII  Ep.Nicolae Popoviciu 

      2 grădiniţe cu program prelungit şi o creşă 

  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Bihor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Oradea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Apuseni


• Cultură: Casa de Cultură municipală, Biblioteca Constantin Pavel, Corul orăşenesc Lyra (1905), 
Corurile confesionale ortodox Armonii Liturghice şi greco-catolic Ioan  Buşiţia, Ansamblul 
Folcloric Mlădiţe de Tezaur, Clubul copiilor 

• Sănătate:  Spitale: Spitalul  Municipal deserveşte o populaţie de peste 100 de mii de locuitori, cu 
13 secţii în două staţionare ( ATI, interne , cardiologie, chirurgie,ortopedie-traumatologie, 
neurologie, ORL, oftalmologie,pediatrie, obstetrică-ginecologie,neonatologie, infecţioase) 
un  ambulator cu cabinete şi laboratoare de investigaţii clinice 

• Servicii sociale speciale:  7  cabinete medicale de familie, 11 cabinete medicale de specialitate,10 
cabinete medicale stomatologice, 4  dispensare medicale şcolare, 8 farmacii , Centrul  de z i " 
Surorile Minime"- privat, Orfelinatul " Casa Iosif"-privat, Centrul de plasament "Casa Arc"- 

• Relaţii de colaborare şi înfrăţire: 

            Oraşe înfrăţite: 

Komló, Ungaria (1992) 

Békéscsaba, Ungaria (1999) 

 


