Cunoaşterea istoriei satului natal marchează
stadiul de la care am pornit şi unde vom ajunge
PRIMAR - din anul 1996
ing. BOGDAN GHEORGHE-DĂNUŢ
VICEPRIMAR – din anul 1996
ec.BANDA ADRIAN-OVIDIU
SECRETAR - din anul 1975
jr.HORGE VASILE

Cunoscând istoria satului natal şi a poporului nostru în general, învăţăm să potrivim şi să iubim şi mai mult cuceririle
prezentului nostru. Vatra satului Draganesti datează din anul 1552, sub denumirea de Draghanfalva care tradus în
româneşte înseamnă Satul lui Drăgan.

LOCALIZARE
Comuna Drăgăneşti se încadrează în Depresiunea Beiuşului, fiind mărginită în SE, E şi NE de Munţii
Bihor şi Munţii Vlădeasa, în S, SV şi V de Munţii Codru Moma, iar în NV şi N de restul Depresiunii Beiuş.
În cadrul descris mai sus, comuna Drăgăneşti se află situată în partea de SE a judeţului Bihor, la 6 km SE
de oraşul Beiuş, pe şoseaua naţională E 79. Comuna Drăgăneşti se învecinează în partea de NV cu oraşul
Beiuş, în partea de V , Comuna Tărcaia (la 3 km), în S , Comuna Lazuri de Beiuş(la 10 km) şi Comuna Rieni
(la 10 km), în SE , Comuna Bunteşti (la 8 km), în NE , Comuna Budureasa(la 21 km), iar în N , Comuna
Curăţele. Comuna este traversată de DN 76 Oradea - Deva si Celea Ferata Oradea – Vaşcău.

ISTORIC
Deşi în documente apare la o data mai târzie decât alte localitati din Transilvania, exista certitudinea
ca existenta localitaţii se pierde în negura istoriei, ea având viaţa proprie si activitate înca din vremea
stapânirii romane în Dacia, în perioada convieţuirii dacilor cu romanii.
Comuna Drăgănesti este atestată documentar din anul 1552, sub denumirea de Draghanfalva care tradus în
româneşte înseamnă Satul lui Drăgan, datele fiind cunoscute de la manifestarea atestării documentare a 425
de ani, comemorata la data de 11 decembrie 1977 si 450 de ani, comemorată la data de 14 septembrie
2002.
Unii susţin că numele de Drăgănesti şi l-ar fi luat de la un individ cu numele Drăgan, care ar fi fost pe
vremuri locuitor în comuna, al carui nume azi nu mai exista în comună.
Alţii spun că în Munţii Bihorului exista Valea Drăganului care a fost pe vremuri porţiune de munte, paşune a
comunei, şi locuitorii din comună s-au numit Drăgăneştii.

RELIEFUL
Comuna Drăgăneşti este situată în Depresiunea Beiuşului, la o altitudine ce variază între 126 m (la Grădinari)
şi 419 m (pe Dealul Buduresii, în estul comunei).
Depresiunea Beiuşului se încadrează geomorfologic în Munţii Apuseni, unde găsim văi largi şi terase etajate,
terase aluvionale şi piemontane, o serie de conuri de dejecţie întinse, cu o mare bogăţie de ape, precum şi
zone colinare. Relieful comunei este, de fapt, o luncă mărginită la nord şi la nord-est de dealuri cultivate cu
viţă-de-vie şi pomi fructiferi.
Mai proeminente sunt dealurile din apropierea satului Talpe: Muncelul, Glemeiul, Dumbrava, Strimina,
Bondorul, Dealul Viilor, Bistra, Dealul Lupşii şi Faţa Teleacului.

CLIMA
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POLUAREA ATMOSFEREI
În zona comunei Drăgăneşti nu există corpuri solide sau noxe chimice care să constituie un factor poluant
pentru atmosferă şi deci pentru oamenii care trăiesc în această zonă. Sunt însă şi situaţii în care se resimt
vapori de alcool în regiune, vapori care provin de la Fabica European Drinks situată în cadrul comunei Rieni şi
care se resimt în funcţie de circulaţia atmosferică. Acest lucru nu pune însă în pericol sănătatea cetăţenilor
din această zonă şi nu constituie un factor poluant pentru regiune.
TEMPERATURA AERULUI
Clima comunei este cea specifică depresiunilor, fără vânturi intense, cu ierni mai blânde decât la câmpie,
dar cu veri ceva mai reci şi cu toamne mai plăcute şi lungi. Repartiţia teritorială a valorilor medii ale
temperaturii aerului prezinta particularitaţi determinate de neomogenitatea reliefului. În zona Ştei-Beiuş,
temperatura medie multianuală este în jurul valorii de 9-10 C. De-a lungul anilor s-a constatat că în zonă
luna cea mai rece din an este luna ianuarie, cu valori medii multianuale între –1 C şi –2 C, iar cea mai caldă
lună este luna iulie, cu temperaturi multianuale între 18 şi 20 C. Frecvenţa anuală a zilelor de îngheţ este în
jur de 90 de zile, dar au fost şi 124 de zile de îngheţ (în 1973), respectiv 120 de zile (în 1976). Temperaturi
maxime (peste 25 C) s-au înregistrat în 39 de zile în 1980 şi în 38 de zile în 1963.

RECIPITAŢIILE ATMOSFERICE
Regimul pluviometric al comunei se caracterizează printr-o medie multianuală de precipitaţii cuprinsă între
650 şi 750 l/m.p. Staţia hidrologică din Beiuş a înregistrat 852 l/m.p. în anii 1964-1966, 1968-1970, 1974,
1977-1978, 1980.
VÂNT
În cadrul comunei Drăgăneşti se poate observa o predominanţă a circulaţiei atmosferice pe direcţie vestest, cu viteze ale vântului care se încadrează în limite medii. Se înregistrează viteze mai accentuate ale
vântului pe timpul primăverii, corelate cu pătrunderea unor mase de aer mai rece dinspre vest.

POTENTIAL DEMOGRAFIC
EVOLUŢIA NUMERICĂ A POPULAŢIEI
La recensământul din 1977 comuna avea un număr de 3456 locuitori si 997 gospodării şi cuprindea un
număr de 9 localităţi (şi două cătune) după cum urmează:
Drăgăneşti – 140 gospodării , 418 locuitori
Belejeni – 115 gospodării, 429 locuitori
Grădinari – 148 gospodării, 516 locuitori
Livada Beiuşului – cu cătunul Belejeşti – 49 gospodării, 170 locuitori
Mizieş – 163 gospodării, 510 locuitori
Păntăşeşti – 52 gospodării, 163 locuitori
Sebiş – 142 gospodării, 487 locuitori
Talpe – 76 gospodării, 345 locuitori
Ţigăneştii de Beiuş (cu cătunul Păcăleşti) - 112 gospodării, 418 locuitori.
Populaţia comunei, după sex şi naţionalităţi era:
1726 barbati
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1730 femei
români - 3194
maghiari - 210
rromi - 52
După recensământul populaţiei şi a locuinţelor din martie 2002 se constată că din 1997 până în 2002
populaţia comunei a scăzut cu 529 de locuitori (16%) În martie 2002 comuna avea 2927 locuitori (1414
barbati si 1513 femei). Dintre aceştia 2627 erau români (90%), 225 erau maghiari (8%) şi 75 erauţigani
(2%). Din cei 2927 de locuitori ai comunei 1799 sunt apţi de muncă. În comună mai sunt numai 79 de
şomeri (rata şomajului scăzând de la 7% în 1998 la 4% în 2002). Odată cu populaţia totală a comunei a
scăzut şi populatia inactiva: de la 1835 de locuitori în 1998 la 1128 de locuitori în 2002 (dintre care 732 sunt
pensionari).
STRUCTURA POPULAŢIEI
În cadrul comunei, în anul 2002, structura populaţiei era după cum urmează:

Satul

Nr. persoane

Barbaţi

Femei

Drăgăneşti

442

209

233

Grădinari

461

226

235

Păntăşeşti

200

104

96

Sebiş

309

137

172

Belejeni

317

154

163

Ţigăneşti

144

69

75

Păcăleşti

228

109

119

Mizieş

435

206

229

Livada

133

72

61

Talpe

258

128

130

Total

2 927

1 414

1 513

MOBILITATEA POPULAŢIEI
În ce priveşte mobilitatea populaţiei, în cadrul comunei se observă predominanta deplasărilor zilnice la locul
de muncă, cu revenirea în localitatea de reşedinţă, deplasări cunoscute sub denumirea de navetism. Navetele
se efectuează pe distanţe relative reduse, în localităţile din jurul comunei. Navetismul este prezent în toate
satele comunei Drăgăneşti.

LOCALITATI COMPONENTE

- Draganesti , Mizies; Talpe; Livada Beiusului; Gradinari; Tiganesti; Belejeni; Pacalesti; Sebis; Pantasesti;
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AGRICULTURA
Agricultura înainte de 1990
Cu exceptia satului Talpe (aşezat pe dealuri şi având doar 77 de gospodării cu 313 ha teren agricol), celelalte
8 sate ale comunei Drăgăneşti au fost cooperativizate.
Agricultura după 1990.
Odată cu apariţia Legii 18/1991, ţăranii au intrat din nou în posesia pământului, distribuirea acestuia
făcându-se conform vechilor amplasamente, pe baza reconstituirii dreptului de proprietate. Acum există în
comună 611 gospodării care deţin sub 1 ha de teren; 500 de gospodării cu 1-3 ha; 204 gospodării cu 3-5 ha
şi 38 de gospodării cu 5-10 ha, fiecăreia din cele 1 353 exploataţii agricole individuale revenindu-i, în medie,
câte 2,15 ha. În anul 1998 suprafaţa totală a comunei era de 3 666 ha, din care: 2 903 ha suprafaţă agricolă
(2 005 ha arabile, 12 ha vii şi livezi, 782 ha păşune şi 104 ha fâneţe); 435 ha păduri; 151 ha suprafaţa
neproductivă; 70 ha ape; 26 ha drumuri; 81 ha construcţii. În anul 2002 suprafaţa totală a comunei este de
3 678 ha, din care: 80% - suprafaţă agricolă; 10,5% - păduri, 4,5% - suprafaţă neproductivă, 1,5% - ape,
0.5% - drumuri, 3% - constructii.
Structura fondului funciar pe raza comunei Drăgăneşti este urmatoarea:
Teren agricol – 2905 ha – 79 %
Păduri – 420 ha – 11 %
Suprafaţa locuită – 107 ha – 3 %
Drumuri – 26 ha – 1 %
Suprafaţa cursurilor de apă – 55 ha – 1 %
Alte terenuri – 165 ha – 5 %
Lungimea cursurilor de apă – 20 km

INDUSTRIA
Înainte de 1990 pe teritoriul comunei nu au existat unitati industriale, ci doar unitati agricole de stat sau
cooperativiste.
Începând cu anul 1990, în comuna Draganesti au început sa apara o multime de agenti economici cu profil de
productie si, mai ales, de prestari de servicii diverse.
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La Draganesti se construieste o sectie de prelucrare a marmurei (S.C. Marmura Draganesti Transgex S.A.).
În satul Gradinari, începând din 1997, îsi desfasoara activitatea o societate româno-germana cu profil de
prelucrare a lemnului, S.C. Lemn Industry S.R.L. Satul Gradinari dispune de un gater si o hala de prelucrarea
lemnului sub forma de semifabricate.
La Sebis functioneaza o societate producatoare de boltari de beton, de BCA, de pavaje pentru curti si de tigla
(S.C. Jurjiu Impex S.R.L. Sebis).
Indiscutabil, cel mai important dintre agentii economici din comuna este Grupul de Firme European
Drinks, European Food si Scandic Distilleries , care a construit din anul 1995, pe teritoriul cadastral al
satului Pantasesti Platforma industriala Scandic Distilleries. Profilul de baza al societatii este producerea de
bauturi alcoolice din porumb. Din cei 1 877 de angajati ai societatii (la înfiintare), 50 erau din comuna
Draganesti. În primul an de functionare, 1998, societatea European Drinks a virat la bugetul local suma de
185 de milioane de lei ca impozit pe teren si pe cladiri, iar in anul 2005 au virat la bugetul local peste 95 %
din veniturile proprii. Pentru aportul adus la dezvoltarea economica si sociala a comunei, la 21 iunie 1998
Consiliul local Draganesti a acordat titlul de cetatean de onoare al comunei domnilor dipl.ing. Ioan si Viorel
Micula , patronii Grupului de firme mentionate. Azi, pe platforma de la Pantasesti functioneaza o fabrica de
otet, una de bauturi alcoolice si racoritoare, precum si vestita fabrica de bere European Food cu berea
Burger. Tot aici functioneaza o moderna statie electrica de transformare si o instalatie de reciclare a
flacoanelor PET.
Produsele finite rezultate din toate aceste intreprinderi de pe raza comunei sunt valorificate atât în comertul
intern cât si cel extern.
Construirea Platformelor industriale Pantasesti (Draganesti)- Rieni- Stei a determinat transformarea unei
regiuni aflate în dificultate economica, Depresiunea Beiusului, într-o regiune prospera, fenomen cu implicatii
majore în dezvoltarea socio – economica.
Datorita dezvoltarii acestor platforme industriale, în judetul Bihor efectele negative ale tranzitiei spre
economia de piata s-au facut simtite mai putin, acest judet având cel mai mic numar de someri raportat la
numarul de locuitori, dupa municipiul Bucuresti.

COMERT
În august 2002, în comună se remarca 4 magazine mixte săteşti (la Drăgăneşti, Belejeni, Ţigăneştii de Beiuş
şi Talpe), 8 magazine de tip ABC ( două la Ţigăneştii de Beiuş, două la Sebiş, două la Belejeni şi câte unul la
Păntăşeşti şi Mizieş), precum si 6 baruri particulare (doua la Draganesti si câte unul la Mizies, Belejeni,
Gradinari si Tiganestii de Beius). Aceste unitati comerciale asigura o buna aprovizionare a satelor comunei cu
toate produsele gospodaresti si agroalimentare necesare.
Dupa 1990, în comuna au aparut o serie de întreprinzatori particulari, dintre care multi lucreaza singuri
sau cu familia (în asociatii familiale), ca persoane fizice autorizate în conformitate cu legile în vigoare.
Activitatile acestora sunt diverse. Printre ele se remarca cresterea de gaina ouatoare, confectionarea
palariilor din paie si cultivarea legumelor în solarii (la Gradinari).
În deplin acord cu numele satului, aproape toti locuitorii din Gradinari au în gradinile de lânga case
amenajate solarii moderne. Aceasta îndeletnicire s-a nascut din colindarea primilor gradinari, în perioada de
primavara, prin satele din zona cu rucsacul plin de seminte, care învatau oamenii cum sa cultive legumele.
Unii legumicultori de aici si-au construit pentru solariile lor instalatii moderne de udare prin picurare si
stropire, fapt ce le permite sa obtina anual recolte duble (sau chiar triple) la salata, ceapa, rosiile, ardeii si
castravetii cultivati.

INVATAMANT
Scoala cu clasele I-VIII Draganesti
La scoala cu clasele V-VIII sunt înscrisi 76 de elevi si existau 4 cadre didactice titulare, 3 suplinitori calificati
si 1 suplinitor necalificat. La scoala cu clasele I-IV Draganesti sunt înscrisi 13 elevi, avand 1 cadru didactic
calificat. Gradinita este frecventata de 13 prescolari, având o educatoare. Scoala prezinta 5 sali de clasa, a
câte 50 de mp., un laborator, fara sa aiba dotari (cum ar fi calculatoare). Biblioteca scolii are o suprafata de
25 mp, elevii putând împrumuta carti inclusiv pe perioada vacantelor.
Scoala cu clasele I-VIII Mizies
La scoala cu clasele V-VIII Mizies sunt numai 12 elevi si existau 3 profesori titulari si 2 suplinitori necalificati.
La scoala cu clasele I-IV Mizies sunt înscrisi 12 elevi, care au o învatatoare. Gradinita este frecventata de 16
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prescolari, care se afla în ingrijirea unei educatoare. Pentru ca numarul elevilor si al prescolarilor este foarte
redus, se pune problema desfiintarii scolii din Mizies, în acest caz copiii fiind nevoiti sa naveteze între Mizies
si Beius.
Scoala cu clasele I-IV Gradinari
La scoala cu clasele I-IV Gradinari (în limba româna) sunt înscrisi 4 elevi, cu un cadru didactic. La scoala cu
clasele I-IV din sat (limba maghiara) sunt înscrisi 7 elevi, de asemenea cu un cadru didactic. Gradinita este
frecventata de doar 8 prescolari, aflati în grija unei educatoare.
Scoala cu clasele I-IV Sebis
La scoala cu clasele I-IV din Sebis sunt înscrisi 5 elevi care au un cadru didactic în detasare. Gradinita este
frecventata de 16 prescolari, având o educatoare. Scoala cu clasele I-IV Talpe La scoala cu clasele I-IV Talpe
sunt înscrisi 10 elevi, care sunt îndrumati în ale învataturii de un cadru didactic. Gradinita, unde lucreaza o
educatoare, are un numar de 9 prescolari.
Scoala cu clasele I-IV Belejeni
La scoala cu clasele I-IV Belejeni sunt înscrisi 19 elevi, îndrumati de un dascal. Gradinita este frecventata de
19 prescolari, cu o educatoare detasata.
Scoala cu clasele I-IV Tiganestii de Beius
La scoala cu clasele I-IV Tiganestii de Beius sunt înscrisi 9 elevi, având o învatatoare. Gradinita de aici este
frecventata de 17 prescolari, care se afla în grija unei educatoare. La scoala cu clasele I-IV Tiganesti-catun
sunt înscrisi 6 elevi, îndrumati de un cadru didactic.
Scoala cu clasele I-IV Pantasesti
Grupul de firme European Drinks a construit la Pantasesti, în perioada 1998-2001, un modern local de scoala
si de camin cultural. Constructia este una dintre cele mai frumoase si mai impunatoare constructii socioculturale din comuna. La scoala cu clasele I-IV Pantasesti sunt înscrisi 10 elevi, care învata sub îndrumarea
unei învatatoare. Gradinita nu exista în sat.
ALTE INSTITUTII DE CULTURA
Comuna Draganesti are 7 camine culturale, dintre care 5 au magazii anexe (cele de la Draganesti, Gradinari,
Mizies, Sebis si Belejeni). Caminul cultural din Draganesti are o biblioteca cu 11 966 de volume. În
perspectiva, biblioteca va trebui sa devina prima institutie culturala a comunei pe care consiliul local o va
include ca obiectiv turistic cultural. Starea caminelor culturale din comuna este foarte buna, în ultimii ani
majoritatea dintre ele fiind supuse unor reparatii capitale finantate din fondurile primariei si cu sprijinul
satenilor.Acum ele sunt închiriate uneori pentru nunti, baluri si discoteci, dar în viitor ar fi de dorit sa devina
adevarate centre de informare etno-folclorica. În acest scop se impune înzestrarea acestora cu mijloacele
tehnice audio-video moderne de îmbinare a sunetului cu imaginea.

SANATATE
Comuna Draganesti dispune de o cladire valorificata în scopul sanatatii. Aceasta institutie dispune de un
cabinet medical dotat cu calculator, precum si o sala de tratamente, sala de asteptare pentru bolnavi si grup
sanitar. În cadrul acestei institutii functioneaza Cabinetul medical individual de familie Doctor Borsa Florica.
Pe lânga medicul de familie, în cadrul cabinetului mai lucreaza doua asistente, absolvente ale Scolii Tehnice
de Asistente. Comuna Draganesti nu dispune de alte institutii de sanatate, clinica sau sanatorii.

CULTE BISERICESTI
Locuitorii comunei Drăgăneşti şi ai satelor apartinatoare au fost în majoritate ortodocsi. Excepţie face
localitatea Negru, unde s-a dezvoltat o comunitate puternică de greco-catolici, care la sfârsitul secolului
trecut (1895) ajungea la 227 de suflete, din totalul de 537 de locuitori ai satului.
În trecut, românii ortodocsi nu au putut sa-si dezvolte liber credinta, deoarece au fost mentinuti într-o
stare de inferioritate fata de celelalte culte. Ei nu aveau voie sa-si construiasca decât biserici din lemn. De
asemenea, românii nu au avut o ierarhie bisericeasca proprie, fiind dependenti ierarhic de Mitropolia
sârbeasca de la Carlovitz (pâna la sfârsitul secolului XVII-lea, românii din aceste locuri nu au avut episcop,
nici chiar la Oradea). Preotii, care de multe ori îsi mosteneau functia din tata în fiu, învatau tipicul pe de rost,
nemaiavând nevoie de alte cunostinte în fata unei populatii care nu stia sa scrie si sa citeasca. Faptul ca
locuitorii satelor puteau apela la preot sa le citeasca un act sau sa le scrie o scrisoare catre autoritati îi
conferea acestuia un prestigiu mare în fata satenilor.
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Din punct de vedere administrativ-bisericesc, comuna Draganesti, ca si întreaga zona, a facut parte din
protopopiatul Beius, care se subordona eparhiei greco-ortodoxe de Oradea. Eparhia Oradiei era subordonata
Episcopiei de Arad, prin intermediul Consistoriului ortodox din Oradea-Velenta.
Primele atestari documentare ale lacasurilor de cult din comuna se gasesc în secolul XVIII. Documente,
pastrate fragmentar, vorbesc despre o intensa viata duhovniceasca în satele Draganesti, Mizies, Talpe si
Negru. Acest lucru se explica prin apropierea de un centru cultural-bisericesc de talia Beiusului, istoricii fiind
mai mult preocupati de evenimentele de la centru.
Între cele mai vechi lacasuri de cult din comuna se înscriu cele trei biserici cuprinse în “Lista
monumentelor si siturilor istorice”:
-Biserica de lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului (1731) din satul Talpe,
-Biserica de lemn cu hramul Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil (1756-1764) din satul Sebis,
-Biserica de lemn cu hramul Buna Vestire (1818) din satul Belejeni.
În prezent exista o biserica ortodoxa si o biserica penticostala în Draganesti, o biserica ortodoxa, una
reformata si una baptista în Gradinari, o biserica veche si una noua, ambele ortodoxe, în Sebis, o biserica
ortodoxa în Belejeni, o biserica ortodoxa în Mizies, câte o biserica ortodoxa în Talpe, Pacalesti si Tiganestii de
Beius.

PRIMAR - din anul 1996
ing. BOGDAN GHEORGHE-DĂNUŢ
Data naşterii: 21 iulie 1968
Domiciliul – Belejeni nr.16
Studii: Facultatea de zootehnie
Profesia – Inginer zootehnist
Starea civilă : Căsătorit, 1 copil.
LISTA PRIMARILOR DIN DRAGANESTI
1929-1931 Abrudan Teodor
1931-1933 Gavra Gheorghe
1933-1935 Gavra Martian
1935-1936 Tripa Ioan
1936-1937 Gavra Martian
1937-1938 Gavra Melente
1938-1940 Horgiu Miron
1940-1942 Gavra Melente
1942-1944 Pantea Vasile
1944-1945 Clonda Stefan
1945-1947 Gavra Martian
1947-1949 Sala Terente
1949-1951 Borha Miron
1951-1957 Pop Dumitru
1957-1968 Vaida Miron
1968-1968 Novac Nicolae
1968-1973 Sala Ioan
1973-1977 Horgiu Miron
1978-1979 Pavel Radu
1979-1987 Horgiu Miron
1987-1989 Malita Ioan
1989-1990 Dulca Liviu
1990-1992 Nica Ion
1992-1996 Tarjoc Fanel
1996- Bogdan Gheorghe

VICEPRIMAR – din anul 1996
ec.BANDA ADRIAN-OVIDIU
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Data nasterii: 27 iulie 1967
Domiciliul: Draganesti nr.48
Studii: Facultatea de stiinte economice
Profesia: Economist
Starea civila: Casatorit, 1 copil.
SECRETAR - din anul 1975
jr.HORGE VASILE
Data nasterii: 24 septembrie 1949
Domiciliul: Draganesti nr.124
Studii: Facultatea de drept
Profesia: Jurist
Starea civila: Casatorit, 2 copii.
LISTA SECRETARILOR DIN DRAGANESTI
1895-1904 Kovacs Endre
1904-1905 Roza Laszlo
1905-1905 Molnar Deszo
1905-1906 Ghimbesian Istvan
1907-0907 Moldovan Tivadar
1907-1909 Iuhasz Elemer
1909-1911 Duma Ioszef
1911-1912 Zif Istvan
1912-1912 Klain Rudolf
1912-1913 Marinescu Iosif
1913-1918 Moga Sever
1918-1922 Glita Petru
1922-1929 Hampoda Iosif
1929-1929 Lipescu Alexandru
1929-1930 Pantoviciu
1930-1935 Dimitrie Ioan
1935-1940 Aron
1940-1943 Sfat Nicolae
1943-1944 Botis Simion
1944-1947 Spataru Eugen
1947-1949 Dumitrescu Pasarel
1949-1950 Saraceanu Dionisie
1950-1952 Bara Pavel
1952-1957 Mesai Ioan
1957-1964 Ciupa Partenie
1964-1968 Chis Ioan
1968-1975 Sala Romulus
1975- Horge Vasile
PROGRAM DE AUDIENTE
PRIMAR
LUNI - ora 9-12
MIERCURI - ora 9-12
VICEPRIMAR
MARTI - ora 9-12
VINERI - ORA 9-12
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SECRETAR
LUNI - ora 9-12
JOI - ora 9-12

DATE DE CONTACT

Adresa: Draganesti nr. 37, Bihor, comuna Draganesti; Cod postal 417250
Email: primaria.draganesti@cjbihor.ro
tel/fax: 0259/321.729

LISTA LOCALITATILOR CU DENUMIREA
“DRAGANESTI”
DIN ROMÂNIA

DRAGANESTI - BIHOR – 0259321729
DRAGANESTI – GALATI – 0236820130
DRAGANESTI – NEMAT – 0233788389
DRAGANESTI – OLT – 0249465815
DRAGANESTI – PRAHOVA – 0244465208; 0244465090
DRAGANESTI DE VEDE – TELEORMAN – 0247466392
DRAGANESTI VLASCA – TELEORMAN – 0247440705
- Drăgăneşti (Galaţi, Iaşi, Neamţ, Bihor, Prahova, Vâlcea-2(comuna Golesti))
- Drăgăneşti (Sângerei)
- Drăgăneşti de Vede (Teleorman)
- Drăgăneşti Olt (Olt),
- Drăgăneşti-Vlaşca (Teleorman).
LIVADA BEIUSULUI – COMUNA DRAGANESTI, JUDETUL BIHOR
Livezi (Soroca)
Livezi (Bacău, Dolj, Harghita, Hunedoara, Mehedinţi, Vâlcea), Livezile (Vrancea, Alba, BistriţaNăsăud, Dâmboviţa, Mehedinţi, Timiş), Livada (Vrancea, Arad-2, Buzău, Cluj-2, Hunedoara, Satu
Mare-2, Bihor, Buzău).
Ţigăneşti de Beiuş (Bihor), Ţigăneşti (Străşeni), Ţiganca (Cantemir) - Ţigăneşti (Bacău, Galaţi,
Argeş, Teleorman), Ţigăneşti de Criş (Bihor), Ţigănaşi (Iaşi, Mehedinţi).
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