EXPUNERE DE MOTIVE
la Legea privind declararea ca municipiu a oraşului Beiuş, judeţul
Bihor
Din punct de vedere a mărimii, oraşul Beiuş este pe locul doi din judeţul
Bihor, cu o populaţie de aproximativ 23.000 de locuitori după Municipiul Oradea.
Este aşezat pe malul drept al Crişului Negru, înconjurat de lanţuri muntoase cu cele
mai înalte creste ale Apusenilor cuprinzând următorii munţi: Munţii Bihorului,
Munţii Codru Moma, Vlădeasa şi Pădurea Craiului.
Fiind supranumit „Ţara Beiuşului”, acest oraş este atestat în anul 1263,
dar oraşul a existat dinainte, dovadă fiind că la 1241 se vorbeşte de un district al
Beiuşului pustiit de către tătari în timpul invaziilor de la 1241-1246.
Datorită acestui fapt, în luna aprilie a acestui an se vor sărbători 740 de
ani de la atestarea istorică a acestui oraş.
Pe parcursul dezvoltării sale istorice, beneficiind de o aşezare geografică
deosebită, localităţile din împrejurimi au ajuns în sfera de atracţie a oraşului, care a
dobândit astfel importante funcţii politice, administrative, economice şi culturale.
În oraşul Beiuş există comercianţi, mici meseriaşi, circa 236 funcţionari,
dispensar, spital precum şi instituţii publice: Prefectura, Primăria, Judecătoria
mixtă, Comisariat de Poliţie, Percepţia fiscală, Garda Financiară, Ocol Silvic,
Oficiu PTTR, Spital de Stat, Gara CFR, Regimentul 35 Artilerie, biserici, şcoli. În
oraş mai funcţionează un teatru, cinematograf, hotel, cămin de ucenici.
Actualmente situaţia economică a oraşului Beiuş este de departe una
foarte bună având o zonă de dezvoltare cuprinzând 15 comune în jurul său.
Oraşul Beiuş se încadrează în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) cu
populaţie de peste 550/1000 locuitori în principal în sectorul II (industrial), 51% în
sectorul III (turism, administraţie publică, comerţ, sănătate, învăţământ,
financiar-bancar), 42% în sectorul I (economic), 7% agricultură.
Potenţialul de dezvoltare a turismului din cadrul sectorului III este
reprezentat de posibilitatea dezvoltării turismului în tranzit (zona Stâna de Vale),
iar în condiţiile valorificării apei geotermale se are în vedere dezvoltarea turismului
balnear.
Principalii agenţi economici sunt: Elmoberam, Fabrica de maşini de
găurit, Agromec, Electrica, Consat, Fragaria, Bema, Cooperativa „Muncitorul”,
Moara de cereale, staţii şi depozite de carburanţi ale Petrom-ului, etc.
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Beiuşul se află pe unul din principalele culoare de circulaţie rutieră şi de
dezvoltare la nivelul judeţean, fiind străbătut de DN 76, care face parte din E-79,
asigurând tot fluxul economic din judeţ.
Funcţia turistică este bine reprezentată prin staţiunile limitrofe (Peştera
Urşilor, Stâna de Vale, Lunca Crişului Negru), cât şi legătura directă şi de neevitat
a frumoasei zone a Bihorului.
Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
privind declararea ca municipiu a oraşului Beiuş, judeţul Bihor.

