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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la situația a 16 clădiri-

monument, din județul Bistrița-Năsăud, aflate în pericol de prăbușire        

 
 

 

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la situația a 16 clădiri-

monument, din județul Bistrița-Năsăud, aflate în pericol de prăbușire. Sesizarea din oficiu 

vizează posibila încălcare a art. 33 din Constituția României privind accesul la cultură. 

 

Portalul Bistrițeanul.ro a publicat articolul intitulat Din 16 monumente istorice 

gata să se prăbușească, pentru 11 nici măcar nu există interes de reabilitare, în care era 

relatată situația existentă la nivelul județului Bistrița-Năsăud, unde există sute de monumente 

care conturează istoria județului. Din nefericire, unele, cu încărcătură istorică, stau să se 

prăbușească. Mai exact, din cele relatate în mass-media, 16 dintre monumente se află într-un 

stadiu avansat de degradare. Dacă pentru unele se încearcă salvarea, pentru 11 dintre ele nici 

măcar nu există interes. Printre clădirile-monument aflate în stare de degradare se află: 

Ansamblul Bisericii Evanghelice de Confesiune Augustană din comuna Budacu de Jos, satul 

Jelna, care datează din secolul al XV, Castelul Teleki de la Posmuș, datând din 1756, Biserica 

Evanghelică de Confesiune Augustană din Șieu Măgheruș, a fost construită în secolul al XII-

lea, acum cunoscută ca și Biserică ortodoxă, Cetatea Ciceului, localizată în Ciceu Corabia și 

construită la finele anilor 1200, din care nu au mai rămas decât ruinele. Conform presei, pentru 

alte monumente nici măcar nu există interes de reabilitare, fiind vorba despre:  

 Biserica de lemn din satul Dobricel, comuna Spermezeu, aflată în proprietatea 

Parohiei Ortodoxe Române Dobricel; 

 Biserica de lemn din satul Șieu Sfântu, comuna Șintereag, aflată în proprietatea 

Parohiei Ortodoxe Române Șieu Sfântu; 



 Biserica de lemn din satul Strugureni, comuna Chiochiș, aflată în proprietatea 

Parohiei Ortodoxe Române Chiochiș; 

 Ansamblul Bisericii Evanghelice de Confesiune Augustană din satul Vermeș, 

comuna Lechința, aflat în proprietatea Parohiei Ortodoxe Române Vermeș; 

 Casa Scriitorilor din satul Valea Vinului, comuna Rodna, aflată în proprietatea 

Statului Român, în administrarea MICN; 

 Castelul Banffy, subcomponenta grânar din comuna Urmeniș, aflat în 

proprietatea Consiliului Local Urmeniș; 

 Castelul Torma din sat Cristeștii Ciceului, comuna Uriu, aflat în proprietatea 

unei persoane fizice; 

 Castelul Teleki din satul Comlod, comuna Milaș, aflat în proprietatea 

Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; 

 Casa din sec XIX din comuna Budacu de Jos, aflată în proprietatea unei 

persoane fizice. 
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