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La ceas aniversar
Dragi consãteni,
Acum, la ceas aniversar, cu toþi ºtim cã locuirea pe
aceste meleaguri dateazã de milenii, vestigiile
arheologice dovedind aceasta. Ceramica pictatã
reprezentatã de statueta femininã, descoperitã aici,
atestã prezenþa culturii Petreºti ºi pe aceste meleaguri.
Totuºi, primul document scris dateazã din 1309,
aceastã primã atestare documentarã îndreptãþindu-ne
sã aniversãm, în acest an 700 de ani de la fondarea
localitãþii. Sunt ºapte secole în care comunitatea localã
multietnicã ºi multiconfesionalã a cunoscut atât vremuri
bune, de pace, dar ºi vremuri rele, de restriºte. Sunt
secole în care moºii ºi strãmoºii noºtri au muncit ºi au
pus bazele acestor aºezãri ºi s-au sacrificat pentru binele
nostru, al urmaºilor. Tot ceea ce vedem aici este rodul
muncii lor, noi având datoria respectului pentru
moºtenirea materialã ºi culturalã lãsatã, dar ºi sã nu
uitãm niciodatã cã – la rândul nostru – sã lãsãm
urmaºilor aceastã aºezare mai puternicã ºi mai prosperã.

VARIANTA I
Descrierea heraldicã a stemei:
Scut triunghiular cu marginile rotunjite. Câmp roºu cu
vârful verde. În mijloc un turn foiºor de aur cu o cruce ortodoxã
însoþit la dreapta ºi la stânga de câte un vrej de struguri de
aur cu frunze de argint. Scutul este timbrat de o coroanã
muralã de argint cu un turn.
Semnificaþia elementelor stemei :
Profunda credinþã creºtin-ortodoxã, oficiatã în vremuri
grele chiar într-un turn de lemn. Vrejul sugereazã viticultura
care cândva a fost o preocupare esenþiala a locuitorilor
comunei precum ºi ca un semn ornamental însemnat, regãsibil
în biserica ortodoxã.

Comuna P{UCA
Comuna PÃUCA - aºezarea
Comuna este situatã în nord vestul judeþului Sibiu,
la graniþa cu judeþul Alba. Fãcând parte din Þara
Secaºelor, comuna se încadreazã în Podiºul Târnavelor
– subbazinul hidrografic al Secaºului Mic. .

(continuare în pagina 2)

În ultimele douã decenii, am avut prilejul sã
sãrbãtorim multe realizãri împreunã: introducerea
gazului metan în comunã, reabilitarea multor edificii
ºcolar-edilitare ºi multe altele.
Acum, la ºapte secole de existenþã, inaugurãm noul
sediu administrativ al comunei, o construcþie modernã,
multifuncþionalã, ce ne situeazã în topul construcþiilor
administrative din judeþul Sibiu.
Sã fie într-un ceas bun ºi sã avem puterea sã
îmbogãþim zestrea materialã a comunei ºi mai mult, pe
viitor.
Acum, se cuvine a mulþumi tuturor celor care au
fost alãturi de noi ºi ne-au sprijinit în realizãrile noastre
ºi sã vã dorim
MULTÃ SÃNÃTATE, PROSPERITATE ªI
FERICIRE
LA MULÞI ANI!
Primar,
Nicolae Dancu

“Pavãza neamului românesc este dragostea pentru vatra strãmoºeascã. În toatã monarhia nu este
al doilea popor care sã þinã mai mult la familia ºi satul seu, cum þine Românul. Unde ºi între cine s’a
nãscut, acolo-i place sã trãiascã ºi nu e pentru Român gând mai mistuitor de cât cã va trebui sã se
înstrãineze de satul seu, de fraþi ºi pãrinþi, nici jale mai mare de cât sã moarã în STREINI. De aceea,
pe când Ungurii de pe Alfõldul bogat emigreazã cu sutele de mii, Românii continuã a trãi vieaþã
necãjitã în satele lor serace, în cari adesea pânã ºi valea de la marginea satului este a DOMNIEI”
Ioan Russu ªirianu - Românii din statul ungar, Bucureºti, 1904, pag. 253

Prima atestare documentar[ a
satului P[uca este în anul 1309

Cyan Magenta Yellow Black

(continuare în pagina 2)
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(continuare din pagina 1)
De 700 de ani s-a pãstrat un document care face referire la un process legat de
zeciuiala din capitlul Alba Iulia ºi îl menþioneazã pe preotul Jakobus “des Duabus
Turribus”, acesta aparþinând clerului capitlului ªpring.

Comuna P{UCA
(continuare din pagina 1)
Accesul dinspre municipiu Sibiu
(57,4 km) se face pe DJ 107 B pe ruta
Sibiu - Ocna Sibiului –Mîndra - Pãuca
(DN1 - DJ 106B - DJ 107B). Existã ºi
varianta Sibiu – Miercurea Sibiului –
Apoldu de Jos – Ludoº – Gusu – Pãuca.
Mai folositã de toþi cei care doresc sã
ajungã la Miercurea Sibiului – Alba Iulia.
Accesul se poate face ºi dinspre Blaj,
prin Roºia de Secaº (cca 25 km)
Coordonate geografice: 46000' lat.
nordicã ºi 23053' long. est
Altitudine: 340 m (faþã de nivelul
mãrii)
Comuna are o suprafaþã de 73,2 kmp

Vecinii comunei Pãuca:
- sud: comuna Ludoº
- vest: judeþul Alba, localitãþile
Cenade, Ungurei ºi Roºia de Secaº
- nord: comunele Micãsasa ºi ªeica
Micã;
- est: comuna Loamneº
Localitatea Pãuca – satul de
reºedinþã al comunei este situat în vestul
comunei, de-a lungul pârâului Pãuca ce
traverseazã localitatea (pe direcþia SudNord). Dezvoltarea satului a fost liniarã,
pe ambele pãrþi ale drumului judeþean
107B. Strãzile ºi uliþele satului
însumeazã cca. 4 km ºi pãstreazã
denumirile vechi: Între Români, Gogoaia
Veche, Cãciulata, Între Saºi, Nãteºti,
Dupã Grãdini, Luncuþa, casele fiind
numerotate de la 1 la 420. Gospodãriile
sunt – în marea lor majoritate – din
cãrãmidã, cu ºarpantã din lemn ºi
învelitoare de þiglã, respectând modelul
gospodãriilor închise, specifice sudului
Transilvaniei.
Cel mai important curs de apã este
Secaºul Mic, ce curge prin nord-estul
teritoriului, colectând toþi torenþii din
dealurile Târnavelor ºi culmile
Doºtatului, Ungureiului ºi Ohabei.
Secaºul Mic este singurul curs de apã
ce nu seacã varã, debitul crescând mult
din topirea zãpezilor ºi ca urmare a
ploilor de primãvarã, provocând chiar
inundaþii ºi menþinând (pe alocuri)
umiditate în exces pe diferite parcele.
Un afluent important al Secaºului Mic
este valea Pãucii, o vale largã ce
izvorãºte din zona satului Presaca,
versanþii prezentând eroziuni mari dar
ºi alunecãri de terenuri în straturi. Se
cuvine a aminti ºi pãraiele valea

Gãrdanului, valea Hãncii (valea lui
Mãrgineanu), valea Luncuþei (Valea
Doºtatului) ºi valea Breslavului.
Relieful comunei este deluros –
colinar, zonã de coline ºi dealuri joase a
prelungirilor munþilor Sebeº ºi Sibiu ce
se încadreazã în marea formã
geomorfologicã a podiºului Târnavelor,
subunitatea podiºului Secaºelor, între
anticlinalul Tãu-Roºia de Secaº-Haºag ºi
anticlinalul Ohaba-Ocna Sibiului. Se pot
distinge 3 aspecte morfologice:
♦ lunca Secaºului de Tîrnave (la
NE),
♦ platou ondulat (la NV)
♦ coline de dealuri joase ce nu
depãºesc 500 m altitudine
Teritoriul agricol al comunei este
amplasat pe vãi ºi versanþi cu diferite
înclinaþii ºi expoziþii.
Nivelul apei freatice este în luncã
între 0,5-3 m, iar pe platouri ºi versanþi
variazã între 10-20 metri.
Clima poate fi încadratã în tipul de
climã continentalã cu influenþã oceanicã,
cu ierni destul de reci (-50 în ianuarie)
ºi veri nu prea calde (între 170-180C, în
luna iulie). Brumele timpurii apar în a
doua decadã a lunii septembrie, iar cele
târzii pânã în decada a treia a lunii
aprilie. Perioada fãrã brume este în
medie 144 de zile pe an.
Prof. univ. dr. Constantin
Drãgulescu a activat (1970-1975) ca
profesor de agriculturã ºi ºtiinþe
biologice la ºcoala din Pãuca, perioadã
în care a elaborat lucrarea “Note
etnobotanice de la Pãuca” ºi

Bibliografie: Dicþionarul Numirilor de localitãþi cu poporaþiune românã din
Transilvania, Banat, Criºana ºi Maramureº, întocmit din încredinþarea Asociaþiei
pentru Literaturã Românã ºi Cultura Poporului Român, de Silvestru Moldovan,
Nicolae Togan - Ediþia II, Sibiu, 1919 - Editura Asociaþiunii, Tipografia Libertatea
Orãºtie

Bogatul-român, Oláhbogát, jud. Alba-inf., plasa Sângãtin, loc. 1218, români
1193, parohie greco-ortodoxã (Sibiu) ºi greco-catolicã (Blaj); poºta Pãuca
(Pókafalva).
Broºteni, Kiskerék, Kradendorf, jud. Alba-inf., plasa Blaj, locuitori 662, români
647, ceilalþi unguri, parohie greco-ortodoxã (Sibiu) ºi greco-catolicã (Blaj); poºta
Cinade (Szászcsanád).
Pãuca, Pókafalva, Törnen, judeþul Alba-inf., plasa Sângãtin, locuitori 1331,
români 829, ceilalþi germani ºi unguri; parohie greco-ortodoxã (Sibiiu); poºta în
localitate.
Presaca, Székásprészáka, Kerschdorf, judeþul Alba-inf., plasa Sângãtin,
locuitori 744, români 678, parohie greco-catolicã (Blaj); poºta Pãuca (Pókafalva)

DENUMIRILE SATELOR DIN
COMPONEN|A COMUNEI
Bibliografie: Coriolan Suciu Dicþionar istoric al localitãþilor din
Transilvania- Editura Academiei R.S.R.,
1966, 2 volume
Bogatul român, Bogata Românã, ung.
Oláhbogát, raionul Sibiu, regiunea Braºov.
1324 Kerek,
1346, 1510 Kereky,
1595 Bogaden,
1733 Oláh-Bogáth,
1750 Bogat,
1760-1762 Oláh Bogát,
1854 Oláh-Bogát, Bogatu.
Broºteni, ung. Kiskerék, germ.
Kradendorf, raionul Mediaº, regiunea Braºov.
1296 silva Kerechnuk,
1298, 1302 villa Kerechnuk, Kerecnuk,
1431 Kereky,
1461 census quinqugesimalis de Kereky,
sec. XV Kerecknek,
1510 Kyskereky,
1733 Kis-Kerek,
1750 Kiskerék,
1839 Brostyén,
1850 Brostyén,
1854 Kis-Kerék, Broºteni.

Pãuca, ung. Pokafalva, germ. Törnen,
Pokendorf, raionul Sebeº, regiunea
Hunedoara.
1309 plebanus de Duabus Turribus,
1313 terra filiorum Pouka Cheuturn
vocata,
1328 villa Poka,
1332 sacerdos de Duabus Turribus, de
Duobus Canibus <= Duae Turres> ,
1347 poss. seu villa Pokafolua, Pokafalwa
alias Ladnuk, Pokafolva etiam Ladnuk,
1372 Pouka de Poukafalua, Pouka-falua,
1418 Pokafalva,
1461 quinquagesima de Pokafalwa,
1478-1480 Czwen Turren,
1484 Dörna,
1496 Pokaffolua,
1880 Peuke,
1854 Pókafalwa, Törnen, Pãuca.
Presaca, Presaca de Secaº, ung.
Székáspreszáka, Székásgyepû, raionul Sebeº,
regiunea Hunedoara.
1647 Praeszaka,
1733 Praszáka,
1750 Preszaka,
1854 Preszáka, Kerschdorf, Presaca.

“Consideraþii asupra plantelor
medicinale folosite de poporul român”,
ulterior publicând “Caracterizarea

generalã a florei ºi vegetaþiei
împrejurimilor comunei Pãuca (jud.
Sibiu)”, trei lucrãri ce subliniazã
biodiversitatea þinutului ºi face
cunoscute cele 727 de specii de plante
ce cresc spontan. Alãturi de acestea se
cultivã 155 de plante ce coexistã cu 35
de asociaþii vegetale. Spectrul floristic
al celor 727 de specii le încadreazã în
regiunea f loristicã euroasiaticã,
provincial central-europeanã, estcarpaticã, ponderea principalã având-o
419 specii, aparþinând zonei central
europene.
Bibliografie:
¨ Cecilia Gândilã, Nicolae Damian,
PÃUCA vatrã de istorie ºi legendã,
Editura Bucura, Sibiu, 1997
¨ Cecilia Gândilã, BOGATUL
ROMÂN sat de cântec ºi de dor, Editura
Balada, Sibiu, 1995
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STATUETA DE LA P{UCA – O
CAPODOPER{ NEOLITIC{
Dovezile locuirii pe aceste meleaguri dateazã din
neolitic. Aceste dovezi aparþin culturii Petreºti, aºezarea
din Pãuca aparþinând primei faze din dezvoltarea culturii.
Nucleul iniþial al aºezãrii era situat pe terasa din imediata
apropiere a cursului vãii “Nãteºti”, pentru ca apoi - pe
mãsurã ce populaþia s-a mãrit - dezvoltarea localitãþii sa fãcut pe terasa numitã “Homm”. Descoperirile de la
Pãuca - din vara anului 1965, sub conducerea
arheologului sibian, prof. Iuliu Paul - au scos la ivealã
locuinþe cu podinã din lut galben, resturi de chirpici ars
cu urme de bârne, identice cu cele descoperite la Daia
Românã, jud. Alba.
Din concluziile cercetãrilor putem desprinde faptul
cã ocupaþia locuitorilor era cultivarea plantelor (pleavã
ºi paie din grâu gãsite în chirpici), creºterea animalelor
(oase de bovine, porcine ºi ovine gãsite în locuinþe) dar
ºi meºteºugurile legate de confecþionarea uneltelor ºi
mai ales ceramica.
Ceramica gãsitã într-o cantitate mare ºi de o calitate
deosebitã, trãdeazã tehnica deosebit de ridicatã a
confecþionãrii, supleþea, eleganþa ºi perfecþiunea
formelor, dar ºi fineþea execuþiei ornamentaþiei, toate
acestea dovedind cã olãritul era deja un meºteºug
specializat, practicat de oameni specializaþi, în locuri
special amenajate.
Într-o locuinþã (din aºezarea din faza A) s-a
descoperit un exemplar de figurinã femininã din
pastã cenuºie-gãlbuie, care, atât prin dimensiunile
sale deosebite (înãlþimea statuetei este de 20,5 cm),
cât ºi prin aspectul general masiv ºi ornamentaþia
specificã reprezintã o adevãratã surprizã ºi o apariþie
singularã în mediul neo-eneolitic din Transilvania.
Din descrierea fãcutã de arheolog selectãm: “în
realizarea statuetei de la Pãuca accentul este pus pe
steatopigie, cu talia doar marcatã printr-o uºoarã
îngustare bruscã, fapt ce dã corpului, în ansamblu, un
aspect arcuit. Braþele sunt redate stilizat, prin douã
scurte prelungiri orizontale în formã de cioturi conice
(rotunjite). Gâtul este înalt, masiv, de formã tronconicã.
Capul cu ceafa rotundã este modelat relativ realist, cu
oarecare grijã ºi prevãzut cu un nas coroiat. Ochii ºi
gura sunt marcaþi prin crestãturi adânci, iar urechile
plasate lateral în chip de tortiþe plate, perforate
orizontal. Sânii sunt redaþi prin mici proeminenþe
semisferice. Picioarele scurte ºi groase, sunt modelate
separat ºi apoi lipite în partea superioarã. Genunchii ºi
pulpele sunt marcate prin uºoare proeminenþe plasate
înspre limita inferioarã ºi separat apoi de laba piciorului
ºi de coapsã prin incizii orizontale ºi oblice, simple sau

duble. Statueta este ornamentatã (începând de sub braþe
pânã mai jos de fese) prin linii sau benzi de linii paralele,
adânc incizate. Unele din aceste benzi, formate din linii
paralele distante, grupate în registre de douã ºi respectiv
de trei benzi, sunt “umplute” cu un ornament dintr-o
linie continuã în zig-zag.”
O concluzie se degajã: aici, ºi-n general în sudul
Transilvaniei, exista în neolitic o civilizaþie puternicã,
comparabilã cu cele contemporane lor, din Grecia,
Orientul Mijlociu ºi Europa Centralã.
Sã dea Dumnezeu ca peste ºapte secole sã ne
recunoascã virtuþile ºi moºtenirea pe care o lãsãm vrândnevrând peste timpuri.
Bibliografie: Cecilia Gândilã, Nicolae Damian PÃUCA vatrã de istorie ºi legendã - Editura Bucura,
Sibiu, 1997, pag. 27
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Un document
inedit din
trecutul
comunit[\ii
CONTRACTUL dintre Pãuca – Presaca –
Bogatul Român
Încheiat între localitãþile Pãuca, Presaca ºi
Bogatul-Român, la 28 ianuarie 1860, în legãturã cu
constituirea unei comune sãteºti (în baza unor
declaraþii în protocolate la 26, 27 ºi 28 ianuarie 1860):
1. Cele 3 localitãþi amintite sunt de acord ca de
acum înainte sã constituie o singurã comunã;
2. Aceastã comunã va purta numele de Pãuca,
3. Cele trei contracte se obligã sã rãmânã
împreunã pentru totdeauna;
4. Dacã în decursul timpului, din motive
întemeiate, una sau alta dintre localitãþi va dori sã se
separe, s-o poatã face cu învoirea autoritãþilor
administrative superioare;
5. Actuala ºi viitoare avere a celor trei localitãþi
sã rãmânã separatã ºi dupã unificare, chiar dacã
administrarea ei ºi þinerea secretelor se va face pentru
fiecare în parte de cãtre un organ comunal comun;
6. Hotarele existente la ora actualã reconfirmate
cu acest prilej ºi modul lor separat de folosire de pânã
acum sã nu fie afectate de acest contract;
7. Toate cheltuielile comunale precum ºi celelalte
sarcini pe care nou constituitã comuna Pãuca le va
avea de suportat sã fie împãrþite asupra celor trei
contractante astfel Pãuca 2/5, Presaca 1/5 ºi BogatulRomân 2/5;
8. Localitatea Pãuca se obligã sã suporte singurã
toate cheltuielile legate de organizarea noii primãrii.
La 31 ianuarie 1861 la Sibiu prin Ordin al
Locotenenþei ec. pentru Transilvania se restituie
oficiului scaunului Miercurea actele privind
constituirea unei singure unitãþi administrative din
unirea satelor Pãuca, Presaca ºi Bogatul-Român.
Bibliografie: Cecilia Gândilã, Nicolae Damian PÃUCA vatrã de istorie ºi legendã - Editura Bucura,
Sibiu, 1997, pag. 94
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ARHIEPISCOPIA ORTODOX{ ROMÂN{ SIBIU Sa`ii `i biserica evanghelic[
din P[uca (repere)
PAROHIA ORTODOX{ P{UCA
Obiectele bisericeºti cu o mare valoare
istoricã ºi documentarã cum sunt Octoih
(1770), Triodion (1771), Mineiele lunilor
ianuarie - decembrie 1766 ºi 6 icoane pe sticlã
ºi lemn, precum ºi uºi împãrãteºti (sec. XIX)
au fost donate parohiei ortodoxe române din
Sibiel pentru a fi expuse în muzeu, conform
Hotãrârii Consiliului Parohial din 15 iulie
1980.

Podul naosului este boltit, iar altarul este
despãrþit printr-un zid de cãrãmidã cu ogniþã.
Sus este boltit în formã de con, caracteristic
bisericilor în stil romanic. Turnul clopotniþei
ºi biserica este acoperitã cu þiglã solzi.
Biserica este destul de solidã. Zidul este gros,
fiind format din 2 cãrãmizi ºi jumãtate. În
timpul reparaþiilor pereþii bisericii la intrarea
în naos au fost legaþi cu verigi groase de fier
pentru consolidare. În intervale mari de timp
a fost reparatã simplu ºi zugrãvitã înãuntru
ºi înafarã. Ultima micã reparaþie a fost fãcutã
în 1962 însemnând vãruire ºi zugrãvire
interior ºi exterior. În anul 1969 a fost
introdus curentul electric, din sume donate
de parohie. Biserica nu este monument
istoric. În luna august 1972 biserica a fost
renovatã ºi binecuvântatã.

Iconostasul din lemn de brad are icoanele
de lemn pictate în ulei (roºu negru) ºi
reprezintã Iisus Hristos, Maica Domnului ºi
Ioan Botezãtorul.
Biserica are douã clopote din bronz,
confecþionate în sec. XVIII cu greutate de 50
ºi 35 kg.
Casa parohialã este la nr. 48, construitã
în 1968, prin dania credincioºilor;...
Terenul pe care este construitã biserica,
casa parohialã, curtea ºi grãdina, cimitirul
parohial din deal ºi cel din jurul bisericii sunt
“stãpânire din vechime”.

Cyan Magenta Yellow Black

Biserica cu hramul “Sf. Arhangheli
Mihail ºi Gavril” - Pãuca
A fost ziditã în 1806 din cãrãmidã arsã ºi
este tencuitã atât în interior cât ºi în exterior.
Biserica are planul longitudinal în formã de
corabie, iar la altar are absidã rotundã. La
intrare are turn dreptunghiular care þine loc
de clopotniþã în stil roman. Este formatã din
douã încãperi: naos ºi altar.



Bibliografie:
¨ Cecilia Gândilã, Nicolae Damian
- PÃUCA vatrã de istorie ºi legendã Editura Bucura, Sibiu, 1997, pag. 78.

Aºezarea saºilor în podiºul Secaºelor s-a
datorat, în primul rând greavilor din Câlnic.
Pentru meritele avute în luptele dintre regele
Bela IV ºi fiul sãu ªtefan, greavul Cheel a
obþinut ca rãsplatã posesiunile cetãþii regale
din comitatul Alba, acestea fiind luate de la
infidelul Demetrius ºi de la Vincenþius, cu
drept de stãpânire deplinã ºi transmisibilã
ereditar. Colonizarea a început, probabil
imediat dupã 1269, când greavul Cheel intrã
în posesia primului sat din regiune, încheinduse în sec. XIV-lea. Saºii aveau o organizare
laicã ºi ecleziasticã proprie iar populaþia din
regiunile administrative sãseºti era formatã
din români, saºi, iar, în unele sate, ºi din
unguri sau secui.

158 de locuitori saºi de religie evanghelicã,
care aparþin de capitlul (protopopiatul) de
ªpring sau de surogaþia de Sebeº. În 1764,
Pãuca devine reºedinþa plãºii Pãuca din
comitatul Alba de jos.

Unii autori susþin cã biserica în stil
romanic cu douã turnuri din Pãuca a fost
construitã în sec. al XIII-lea. Cert este cã la
1309 este menþionat „Duae Turres” (=douã
turnuri). La 1418 la Pãuca a fost înfiinþatã o
mãnãstire, din care cãlugãrii au fost
îndepãrtaþi în anul 1500 de cãtre regele Ioan
al II-lea Sigismund Zapolya.
În sec. XVI-lea are loc transformarea
bisericii într-o bisericã goticã, cele douã
turnuri fiind reunite într-un singur turn cu
plan rectangular). La 1759, trãiesc în Poka,
255 de locuitori români care au o bisericã ºi
un preot. La 1765 la Törnen (Pãuca) existau

turnurilor ºi cele douã clopote cãzând pe
corpul navei ºi provocând multiple stricãciuni
în ºarpantã ºi în boltã. S-a demolat zidãria
turnurilor pânã la nivelul terenului,
construindu-se, în vest, un nou balcon pentru
orgã, iar acoperiºul fiind prelungit ºi peste
cele douã turnuri de odinioarã, rezultând
imaginea unei biserici-salã fãrã turn. Altarul
a fost confecþionat în 1807 , refolosind piese
mai vechi. Cele douã clopote sunt fixate întro construcþie de lemn la nord de bisericã: cel
mare donat de enoriaºi din America (returnat,
în 1925, la Sibiu) ºi cel mic, cu inscripþie în
latinã, datat la 1670.

Biserica evanghelicã a cunoscut multe
consolidãri de-a lungul timpurilor. În 1875
este înregistratã informaþia cã ar fi avut nave
laterale. Din 1903 dateazã o informaþie cã în
faþa altarului s-ar gãsi o piatrã funerarã cu
relief artistic, ce aminteºte cã un
reprezentant al familiei nobiliare Apafi ar fi
fost înmormântat aici, la 12 februarie 1578.
Furtuna nãprasnicã din 6 iulie 1910 a
doborât cele douã turnuri de vest, acoperiºul
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PÃUCA
P[uca - dragostea mea

Pânã în 1968, Pãuca a fãcut parte din raionul Sebeº,
regiunea Hunedoara, trecând în judeþul Sibiu o datã cu
noua împãrþire administrativ-teritorialã, fiind declaratã
centru de comunã cu satele aparþinãtoare: Broºteni,
Presaca, Bogatu Român. Zona geograficã este una plãcutã,
în Podiºul Târnavelor, subbazinul hidrografic Secaºul Mic,
cu dealuri molcome ºi vãi blânde, cu livezi ºi pâlcuri de
pãdure, dar ºi cu pajiºti mãnoase. Situate relativ departe
de ºosele cu circulaþie intensã, satele comunei au fost ferite
de poluãrile de tot felul, de influenþele negative ale
globalizãrii, oamenii din aceste locuri pãstrându-ºi
obiceiurile, tradiþiile, portul, vorba nealterate.
Prima atestare documentarã a satului Pãuca dateazã
din anul 1309, când localitatea era stãpânitã de greavul
Puoka ºi fiii sãi, de unde îºi trage ºi numele. (Alte denumiri
de-a lungul anilor: Pokafalva, Pokendorf, villa Poka, Peuke
etc.)

Situatã la 340 metri deasupra nivelului mãrii, la 57 km
faþã de Sibiu, reºedinþa judeþului, Pãuca se aflã la circa 25
km de Blaj (pe drumul care trece prin Roºia de Secaº).
Cercetãrile efectuate în zonã au scos la ivealã vestigii
arheologice care atestã cã aceastã aºezare aparþine primei
faze din dezvoltarea culturii Petreºti, în perioada 2700-2100
î.e.n.
Ocupaþiile de bazã ale pãucenilor au fost (ºi au rãmas)
cultivarea cerealelor, creºterea animalelor, dar, ca mai toatã
þãrãnimea din Transilvania, asupritã de dominaþia feudalã,
ºi þãranii de aici au fost iobagi, trudind din greu ca sã
supravieþuiascã, la diferiþi moºieri (fie cã era vorba de groful
ungur Teleki Adam, fie de evreul Samuel Solomon).
Dupã al doilea rãzboi mondial s-a înfiinþat CAP-ul, s-a
lichidat analfabetismul, s-a electrificat satul, s-au construit
ºcoli, s-au reparat drumuri.

Doi sunt primarii care au contribuit decisiv la progresul
satului ºi, implicit, al comunei: Ioan Natea (1969-1989) ºi
Nicolae Dancu (1992 ºi în prezent).
În prezent, comuna, în întregul ei (inclusiv satele
aparþinãtoare) are 2.154 locuitori, majoritatea fiind români
(89 þigani ºi 33 saºi) * existã 3 cabinete medicale * o
grãdiniþã, douã ºcoli generale cu clasele I-IV, douã ºcoli
generale cu clasele I-VIII * 7 biserici * o bibliotecã * de
gaz metan beneficiazã 60% din populaþie * la curent electric
sunt racordate 99,62 procente din populaþie * 1.137 de
locuitori beneficiazã de reþeaua de telefonie *
Proiecte pentru perioada imediat urmãtoare sau în
perspectivã:
- alimentare cu apã ºi canalizare
- construirea unei ºcoli în satul Pãuca
- extinderea cãminului cultural în satul Pãuca
- construirea unui cãmin cultural în satul Presaca
- extinderea bazei sportive cu un teren de fotbal ºi un
bazin de înot
- amenajarea de parcuri ºi zone verzi în toate satele.
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Presaca - omagiu
frumuse\ii
De la Sibiu la Presaca sunt 55,4 km, pe ruta ªura MicãOcna Sibiului-Mândra-Alãmor: de la Blaj (30 km) se vine prin
Roºia de Secaº ºi Pãuca, iar de la Sebeº Alba se ajunge prin
Miercurea Sibiului, Apoldu de Jos, Ludoº, Gusu. Faþã de
centrul de comunã se aflã la 4 km.
Localitatea a fost atestatã documentar în 1296
Vatra satului se întinde pe circa un kilometru, pe cursul
Vãii Presãcii, fiind mãrginitã de douã strãzi aproape paralele:
Uliþa Mare ºi Uliþa Micã. Strãzile celelalte nu au (n-au avut)
denumiri, dar oamenii se ºtiu toþi între ei. În funcþie de
perioadã, satul a purtat diferite denumiri: Praeszaka,
Praszaka, Preszaka, Kerschdorf, Sekasgyepii. Hrisoavele spun
cã, la 1625, pe inventarul moºiilor pribeagului vodã Ioan
Movilã, apare ºi Presac între darurile primite de la principele
Gabriel Bethlen, împreunã cu lista iobagilor din respectivele
aºezãri.

Situatã într-o zonã care se preteazã creºterii oilor,
presãcanii s-au orientat în aceastã direcþie. Oamenii erau
sãraci, cãci pãmântul arabil nu a fost prea darnic, dar buni la
suflet ºi sãritori la necaz. Dascãli care s-au strãduit sã-i înveþe
carte pe presãcani sunt pomeniþi în anale Alexe Bulea, Stela
Bulea, Vasile Panã, Minerva Panã, Sempronia ºi Virgil Mitea.

Bogatu Român - s[la` de cântec `i de dor

Cyan Magenta Yellow Black

Satul se aflã la 53,6 km de Sibiu ºi la 8,8 km de Pãuca,
este linear, de vale, de tipul “de-a lungul drumului”, crescut
în lungime, cu o structurã simplã, cu uliþe cu douã rânduri
de case ºi cu un centru în dreptul Bisericii Ortodoxe.



Prima atestare documentarã dateazã din anul 1296. De-a
lungul timpului a purtat mai multe denumiri: Kerek, Kereky,
Bogaden, Olah Bogath... A fost înglobat în comuna Pãuca în
anul 1974.
La 1733, populaþia satului numãra 630 suflete, avea
bisericã, trei preoþi ºi trei case parohiale. Date statistice ale
statului maghiar de la 1900 consemneazã pentru Olah Bogath
un total de 1.218 locuitori, din care 1.193 români ºi 25 unguri.
La recensãmântul din 1992 au ieºit 263 clãdiri ºi 751 locuitori.
Iatã cum îºi caracteriza consãtenii Cecilia Gândilã în

monografia “Bogatu Român - sat de cântec ºi de dor:
“Bogãþenii sunt iuþi la mânie, îi preocupã bãutura, foarte
ospitalieri, de staturã mijlocie spre înalt, ºateni spre bruneþi.
Alimentaþia se bazeazã pe mãmãligã, pâine, lapte, cartofi,
brânzã, carne de oaie, porc, pasãre. Femeia de obicei mãnâncã
în picioare ca sã poatã servi mai uºor pe ceilalþi. Sunt buni la
suflet ºi gata sã sarã la nevoie în ajutorul semenilor, la durere,
dar ºi la bucurii. Sunt foarte comici”.
Culturile de bazã le-au format dintotdeauna grâul ºi
porumbul, din vânzarea cãrora, la târgurile din Sãliºte ºi Sibiu
îºi obþineau banii pentru cele necesare traiului.
Doi sunt dascãlii care ºi-au dedicat viaþa ºcolii ºi ºcolarilor
din Bogatu: Ioan Bendrofean, care a funcþionat în perioada
1879-1906 ºi Dionisie Rãulea (1909-1941), prin mâinile cãrora
au trecut generaþii de bogãþeni.

Bro`teni - departe
de lume, aproape
de Dumnezeu

Broºteni, Kradendorf, Kiskerek, Kerekchnuk, Brostyen
apare pentru prima datã în documente la 1272 cu 1039
locuitori ºi este aºezat pe cursul Secaºului Mic. Bãtrânii
satului spun cã numele lui vine de la faptul cã pe timpuri în
zonã erau multe mlaºtini ºi lacuri de broaºte.
Conform recensãmântului din 1850, aºezarea era locuitã
de 509 români, 18 maghiari, 11 þigani, care aveau 235 bovine
ºi 39 cai. Utilitãþile au apãrut târziu: telefonul, abia în 1947,
curentul electric, dupã 1950, gazul metan, în 1997, cãile de
acces modernizate în ultimii ani.
Un rol important în viaþa comunitãþii l-au avut biserica ºi
ºcoala, preoþi ºi învãþãtori îmbãrbãtându-i pe oameni, dândule speranþe pentru o viaþã mai bunã: Nicolae Secãºanu, Vasile
Bichiº, Nicolae Petrescu, Adrian Popescu, Elena Galatâr,
Letiþia Banciu.
În pofida greutãþilor de tot felul, românii au rãzbit prin
timp ºi poate va veni vremea când, precum pãsãrile cãlãtoare,
copiii ºi nepoþii celor de azi se vor întoarce la casele
înaintaºilor, departe de lumea vorbelor sterile ºi-a luptelor
interesate.
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PÃUCA
~coala din P[uca – un vis de secole!

Mulþi dintre noi ne-am obiºnuit cu
instituþiile statului, cu toþi înþelegând
grãdiniþa, ºcoala, dispensarul ca niºte
instituþii fundamentale, fãrã de care viaþa
cotidianã nu putea sã existe.

cã au frecventat ºcoala („numãrului
îmblãtorilor la ºcoalã”) 25 din care 22 bãieþi
(prunci) ºi 3 fete (prunce).
În anii 1882 ºi 1885 este consemnat la
Pãuca învãþãtorul Ioan David, iar în perioada

Dacã pentru noi totul este firesc, acum
150 de ani o ºcoalã era privitã ca un vis utopic
pentru cei mai mulþi.
La 1850, Pãuca avea un învãþãtor (care
era preotul), plãtit de fiecare familie cu câte
o mierþã de bucate. Informaþia este credibilã
avându-se în vedere cã în 1863 se
consemneazã cã preotul era bãtrân ºi nu se
prea putea descurca în „treburile ºcolii”. Nu
exista un teren pentru zidirea ºcolii, nici bani
cu care sã se cumpere materiale, dar nici
pentru închirierea unei clãdiri adecvate
„învãþãrii pruncilor”.
„Protocolu Scholariu greco-orientale” din
anul 1870-1871 cuprindea copii înscriºi la
ºcoalã între 12 ºi 6 ani. Erau înscriºi un numãr
de 49 copii din care 38 bãieþi (prunci) ºi 11
fete (prunce). Din situaþia încheiatã reiese

1888 -1911 învãþãtorul Nicolau Marcu. În
aceastã perioadã pentru anii 1897 pânã în anul
1903 este consemnatã ºi ºcoala de stat.
Efortul românilor pentru înfiinþarea de
ºcoli este o adevãratã luptã, o luptã durã
pentru cã guvernul maghiar, folosind toate
instrumentele sale, a cãutat ca prin politica
de deznaþionalizare sã loveascã în primul rând
în ºcoala româneascã din Transilvania.
Presa româneasca din Transilvania a
urmãrit sã lãmureascã pe români ºi mai ales
pe þãrani despre marele rol al ºcolii în întreaga
viaþã economicã, socialã ºi culturalã a
poporului român din Transilvania.
ªcoala din Pãuca, ca de altfel întregul
învãþãmânt românesc din Transilvania, a
progresat greu ca urmare a politicii de
deznaþionalizare dusã de guvernul maghiar.

Pânã în anul 1918, era folosit ca local de
ºcoalã o casã veche de lângã casa parohialã.
Dupã 1918, ºcoala româneascã a început sã
funcþioneze în localul fostei ºcoli ungureºti,
existentã ºi astãzi lângã clãdirea nouã a ºcolii.
De la vremurile grele ale începuturilor,
sec. XX a transformat radical realitãþile
educaþiei la nivelul întregii comune.
În 2009, existã, în comunã, douã ºcoli cu
clasele I-VIII (la Pãuca ºi Bogatu Român), 2
ºcoli cu clasele I-IV (Broºteni ºi Presaca) ºi o
grãdiniþã la Pãuca, sãnãtatea populaþiei fiind
asiguratã de 3 cabinete medicale private (2
cabinete în Pãuca ºi 1 cabinet în Bogatu
Român). Reabilitarea ºcolilor ºi dotarea lor
corespunzãtoare a refãcut infrastructura
ºcolarã creând condiþii optime desfãºurãrii
procesului educaþional.
ªi totuºi semnalul negativ privind
depopularea satelor a fost dat, încã din anii

2009

1984-85, populaþia ºcolarã scãzând treptat,
efectivul maxim de 444 elevi (în 1975) fiind
deja specific vremurilor demult apuse.
Astãzi, efectivele populaþiei ºcolare pe
grupe de vârstã sunt urmãtoarele: 5-9 ani 157
copii, 10-14 ani: 122, între 15-19 ani 122 ani.
În perspectiva grãdiniþei avem copii între 0-4
ani: 118.
ªcoala din Pãuca are viitor! Iar viitorul
ei îl pregãtim noi, generaþiile actuale.
Exemplul cadrelor didactice care au slujit
„templul educaþiei” din Pãuca vremuri
îndelungate ar trebui urmat. Peste 30 de ani
de activitate didacticã în Pãuca au avuto dascãlii Nicolae Damian, Nicolae
Marcu, Zamfira Marcu, Steluþa Pãtruþiu,
Nicolae Pãtruþiu. Câte 20 de ani au slujit
ºi dascãlii saºi Mihai Gottschling ºi
Katharina Gottschling.

INFORMA|II - OPINII
(Remember - 1997)
În urmã cu un deceniu în cadrul
programului “Informarea comunitãþii locale”
se încerca constituirea unei baze de date la
nivel judeþean. Prin amabilitatea conducerii
primãriei mai mulþi reprezentanþi ai
comunitãþii ne-au furnizat informaþii
pertinente.
Profesorul Damian Nicolae,

directorul ºcolii generale din Pãuca (Pãucar.
44A) având o experienþã de 30 de ani în
aceastã funcþie a avut amabilitatea sã ne
rãspundã la chestionarul nr. 4.
Profesorul Ungurean Victor, ºcoala
generalã Bogatu-Român, ne comunicat (prin
chestionarul nr. 4) cã în fiecare an ºcolar sau organizat în ºcoalã serbãri la toate marile
evenimente ale anului. 8 MARTIE, 1
DECEMBRIE, 24 IANUARIE, sfârºitul anului
ºcolar. D-l Ungurean considerã cã cei mai
reprezentativi cetãþeni din comunã sunt: dna Cicica Gândilã, d-nul primar Dancu
Nicolae, d-l preot Bogdan Nicolae, d-l Gândilã
Ioan, aceºtia aducându-ºi aportul în mod
deosebit la dezvoltarea durabilã a localitãþii.

Preotul paroh ortodox Arseniu Ilie
Horia (Pãuca, nr. 48) a fãcut o evaluare a
structurii populaþiei din Pãuca din punct de
vedere religios astfel: ortodocºi 60% , creºtini
dupã evanghelie 39%, lutherani 1%,
menþionând cã o parte din creºtinii ortodocºi
au trecut la secta “Creºtini dupã Evanghelie”.
Tot domnia sa a precizat :
· Biserica Ortodoxã din Pãuca, nu este
monument istoric, chiar dacã a fost construitã
în 1806; ea este amplasatã pe colinã, fiind
construitã în stil romanic cu o turlã cu 2
clopote. Nu este destul de încãpãtoare.
· Existã o cruce funerarã din 1746 a lui
Oprea Tucear, care a fost omorât într-o
altercaþie cu greco-catolicii;
Preotul paroh Seldner Gotfried Walter (Pãuca, nr. 354) considerã cã
structura populaþiei din Pãuca, din punct de
vedere religios este: ortodocºi 65%, creºtini
dupã Evanghelie 30%, evanghelici 5%
Domnia sa a mai precizat urmãtoarele:
· evenimentele mai importante din
comunitatea saºilor sunt: în 1150 imigraþia
saºilor în aceste þinuturi, în 1443 reformaþia
dupã Luther Martin iar în sec. al XVI -lea
construirea bisericii;
· biserica este construitã în sec. XVI-lea;
este monument istoric, destul de încãpãtoare,
construcþia fiind în stil gotic. Au fost fãcute
douã renovãri importante: în 1916 ºi 1996!
· Cele mai importante valori din bisericã
sunt: cele douã clopote, sfântul altar din 1807,
orga, strana din 1800; existã ºi un potir aurit,
în prezent la Consistoriul Superior la Sibiu.
Preotul ortodox Dragotã Dumitru Vasile din satul Presaca, în chestionarul 5,
ne precizeazã cã în satul Presaca toatã
populaþia este ortodoxã.
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La jocul care se organiza în fiecare
duminicã sau zi de sãrbãtoare feciorii strigau
aproape încontinuu tot felul de strigãturi ca:
“La cãlcâiul cismei mele,
Zace dracul ºi-o muiere,
ªi mã face sã fac rele,
La cãlcâiul la papuc
Zace dracu ºi-un haiduc,
ªi mã face sã mã duc,
Tot de rele sã m-apuc.”
♦
“De trei ori era sã mor,
La mândra dupã cuptor,
ªi era sã mor odatã,
În braþele la o fatã.”
♦
Dragã mi-i mândruþa înaltã,
Cã-mi dã gura peste poartã,
Da aia mai mititicã,
Mi se suie pe opincã,
ªi mã sãrutã cu fricã”.
♦
“Cine n-are dor pe luncã,
Nu ºtie luna când se culcã,
Eu am douã doruri grele
Dorul meu ºi-al mândrii mele.”
♦
“Pentru pudra ca fãina,
ªi-o vândut mândra gãina,
Pentru rumenele roºii,
ªi-o vândut mândra cocoºii”
♦
“De cât sã nu ºtii juca,
Mai bini sã nu ºtii sãpa
Cã la joc te vede satu,
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La sapã numa bãrbatu”
♦
“Sãracile fetele,
Gura dulce place-le
Sã le dai cu lingura,
ªi nu le poþi sãtura,
Sã le dai cu linguriþa,
Nu le poþi umple guriþa!”
Un obicei de primãvarã este
“HODÃIÞATUL”. Hodãiþa este pregãtitã
peste zi din “furci” din salcâm sau salcie în
care se fixeazã paie îndesate ºi coceni de
porumb. Mai nou, hodãiþa este fãcutã din
multe cârpe îmbibate în petrol sau motorinã
legate strâns cu sârmã. Cu hodaiþele, bãieþii
urcã pe dealurile din jurul satului ºi le rotesc
pe deasupra capului, strigând la fetele bãtrâne
care nu se mai mãritã, la fetele leneºe ºi
necinstite ºi la fetele care nu ºi-au tors câlþii:
“Mãi -cine nu º-a tors câlþii,
Sã-i calce dinþii,
Cine nu º-o tors lâna,
Sã-i calce mâna”.
♦
“Fetele care-au ales,
Au rãmas fãr de cules,
ªi-au rãmas fete bãtrâne,
Cã nu le-a mai luat nime”.
Hodãiþatul are loc la “lãsatul secului” în
postul Paºtelui.
Bibliografie: Cecilia Gândilã, Nicolae
Damian - PÃUCA vatrã de istorie ºi legendã Editura Bucura, Sibiu, 1997, pag. 121-123

PORTUL ÎN ZONA
OCNA - MIERCUREA
Aceastã zonã este interesantã din
punct de vedere al costumului popular, prin
caracterul arhaic al unor piese de port, ca
învelitoarea sau þundra ºi având câteva note
proprii , cum ar fi þesãtura pânzei albe
învrâstatã din distanþã în distanþã cu dungi
roºii.
Costumul femeiesc
În trecut, femeile îºi acopereau capul
cu “învãlitoare” - o legãturã impunãtoare
ºi complicatã asemãnãtoare cu velitoarea
din zona vecinã, Mãrginimea. Broboada se
confecþiona din pânzã albã de cânepã ºi era
înfãºuratã în jurul capului asemenea unui
turban. Capãtul învelitoarei era cusut pe
margini cu motive geometrice. În unele
localitãþi, ciurelul poartã numele de sîliuþã

(Topîrcea). Modul de legare a cârpei diferã
de la sat la sat. Dupã 1920, locul ei este
luat de cârpa de pãr cumpãratã din boldã ºi
cea neagrã de ibriºin, cu ciucuri, de
influenþã mãrgineanã. În aceastã zonã, ia
este confecþionatã din pânzã þesutã în casã,
care din loc în loc are dungile roºii.
Mânecile pornesc din guler ºi se terminã
cu “fodori împodoghiþi cu cipcã”, iar gura
iei este aºezatã lateral. Ornamentaþia
cãmãºii este plasatã în douã câmpuri
principale: la guler ºi pe mâneci. Cromatica
este sobrã, preferinþa pentru culorile negru
ºi roºu fiind evidentã. În ansamblu, ia din
zona Ocna - Miercurea se impune printr-o
eleganþã sobrã, sporitã de liniile clare ale
ornamentaþiei. Pieptarul, lucrat în piele
albã este deschis în faþã, de tip poienãresc.
Ornamentaþiile sunt executate cu lânicã ºi
mãtase coloratã. Negrul dominã în
cusãturile dispuse în special pe piept.
Poalele, lucrate din pânzã albã, învrâstatã
din loc în loc, sunt lungi pânã aproape de
glezne. Ele sunt acoperite în faþã cu o
cãtrinþã “vânãtã” numitã ºurþ, iar în spate
cu una roºie. ªurþul este þesut din lânã
neagrã ori albastrã, în patru iþe cu
“ochiºori”. cele douã foi sunt cusute între
ele printr-o cheiþã. În partea de jos, ºurþul
are o vargã cusutã cu mãtase coloratã ori
aleasã în rãzboi. Marginea de jos se terminã
cu ciucuri a cãror lungime variazã între 610 cm. Cãtrinþa avea fondul negru,

ornamentaþia constând în dungi orizontale
de culoare roºie, verde sau vânãtã.
Marginea cãtrinþei era împodobitã cu
ciucuri coloraþi, asemãnãtori cu o dantelã.
Datoritã numãrului mare, dominant, de
vãrgi roºii, cãtrinþa este cunoscutã sub
numele de “cãtrinþã roºie”. În ultima vreme,
a fost definitiv scoasã din uz, folositã fiind
doar în spectacolele folclorice pentru
sublinierea specificului local. Mijlocul,
femeile ºi-l înfãºoarã cu cingãtoare tricolor,
þesutã în rãzboi, latã de cca 8-10 cm. Iarna,
femeile îmbracã cojoace muiereºti, lungi
pânã cãtre genunchi, confecþionate din piei
de oaie. Partea decorativã, realizatã sub
formã de “flori de cojoc” este plasatã pe
pãrþile expuse vederii: în faþã pe cei doi
piepþi ºi pe clinii dispuºi lateral. Cojoacele
se poartã întotdeauna cu cârpe groase de
lânã. Pe vreme friguroasã sau ploioasã,
femeile poartã þundre lungi pânã sub
genunchi, lucrate din pãnurã neagrã, având
o croialã arhaicã. Încãlþãmintea
caracteristicã zonei este alcãtuitã din
papuci cu tureac înalt, lucraþi la comandã.
Costumul bãrbãtesc
Bãrbaþii poartã pãlãrie de pâslã neagrã,
asemãnãtoare cu a mãrginenilor.
Deosebirea constã doar într-o panglicã cu
douã dunguliþe albe care înfãºoarã calota
pãlãriei la bazã. Iarna se poartã cãciulã

neagrã, de formã þuguiatã, confecþionatã din
blanã de miel. Cãmaºa lucratã din pânzã
albã, învrâstatã cu dunguliþe roºii ori
albastre, este lungã pânã aproape de
genunchi. Mânecile largi au marginile de
jos împodobite cu cusãturi geometrice ºi
lucrate mai mult în negru. Peste cãmaºã se
îmbracã pieptarul de tip “poienãresc”
încheiat subsuoarã, confecþionat din piele
albã ºi ornamentat în special pe piept ºi în
jurul “gurii”. Pe timp rece, pe deasupra se
poartã cojoace de piele sau þundre,
asemãnãtoare cu cele ale femeilor. Mijlocul
ºi-l încing cu “ºerpare” împodobite cu
ornamente din piele aplicatã sau realizate
prin presare. Vara, bãrbaþii poartã cioareci
de pânzã, strânºi pe picior, fãrã nici un fel
de ornamentaþie. Iarna îmbracã cioareci
lucraþi din þesãturã din pãnurã albã având
croiala clasicã a cioarecilor româneºti.
Opincile, reprezentând încãlþãmintea
veche, au fost înlocuite în totalitate cu
bocanci.
Sursa: Extras din volumul “Portul
popular din judeþul Sibiu” de Ilie Moise ºi
Horst Klusch, Revista Transilvania Sibiu,
1980

Ansamblul folcloric din P[uca la festivalul
„Datini str[bune pe Seca`” la Ro`ia de Seca`
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PÃUCA
Vizita\i comuna P[uca!
Vizita\i obiectivele turistice – monumente istorice din comun[:
Biserica evanghelic[ din P[uca
Biserica ortodox[ de lemn Bro`teni
Biserica ortodox[ de lemn Presaca
Descoperi\i ospitalitatea |[rii Seca`elor în toate satele comunei noastre:
Bogatu Român – Bro`teni –
Presaca - P[uca
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Biserica monument istoric din Presaca

Biserica monument istoric din Broºteni

INFORMA|II UTILE - COMUNA P{UCA
Conducerea Primãriei Comunei Pãuca
Primar
Dancu Niculae – P.D.-L.
Viceprimar
Gusan Vasile – P.N.L.
Secretar
Natea Petru
Consilieri Locali
Bera Augustin – P.S.D.
Boabeº Octavian – P.D.-L.
Bunea Nicolae – P.D.-L.
Ciorogar Ioan – P.S.D.
Dancu Gheorghe – P.D.-L.
David Valer – P.D.-L.
Gusan Vasile – P.N.L.
Popa Nicolae – P.D.-L.
Rãulea Ioan – P.N.L.
Tomuþã Constantin – P.N.L.
Dancu Dragomir – P.N.L.

Cyan Magenta Yellow Black

Aparatul propriu de specialitate al Primarului comunei
Pãuca
Mitea Octavian
Referent contabil
Vezan Ioan
Referent Ag, agricol

Dancu Elisabeta
Mitea Romulus Cosmin
Natea Paraschiva
Turean Maria
Turean Ioan
Natea Nicolae

Referent Impozite ºi taxe
Referent Sef SVSU
Referent As social
Casier II
Casier II
ªofer

Lucrãtori post Poliþie Pãuca
Cãtãlin

Sîrbu Adrian ºi Popa

Director coordonator de ªcoalã Pãuca
Dancu Dragomir
Medic Dispensar Pãuca-Presaca
Paler Valdina
Medic Dispensar Bogatu-Broºteni
S d r o b i º
Bogdan
Medic veterinar
Bratu Vasile
Medic stomatolog
Tutelea Andrei
Preot Biserica Ortodoxã Pãuca
Preot Biserica Ortodoxã Bogatu
Preot Biserica Ortodoxã Presaca

Curiban Claudiu
Bogdan Nicolae
Avram Ioan

Preot Biserica Ortodoxã Broºteni
Mãniºor Ioan
Preot Biserica Evanghelicã
Untsch Klaus Martin
Societãþi comerciale reprezentative comuna Pãuca
A.C. AGRIROM S.R.L.
Manager Boabeº Ionuþ
Obiect de activitate: Creºterea porcilor ºi cultivare teren
S.C. ALFERMA S.R.L
Manager Kuttel Alfred
Obiect de activitate : Creºterea porcilor ºi cultivare teren
S.C. FAVORIT AGRO S.R.L.
Manager Orban Hans
Obiect de activitate : Creºterea vitelor de rasã pentru carne
ºi cultivarea terenului

ASOCIA|IA DE PRIETENIE
P[uca - La Guerche de
Bretagne (Fran\a)
Membrii fondatori:
- Dancu Nicolae, primar al comunei Pãuca
- Boabeº Ion, patron crama “Sibiu Vechi”
- Sorici Elisabeta, patron S.C. Supercom
S.R.L.
- preot ortodox Arsenie Ilie, parohul satului
Pãuca
- Ionaº Nicolae, patron S.C. Ionaº S.R.L.
Iniþiativa a avut ca punct de plecare vizita
fãcutã în primãvara anului 1990 de delegaþia
condusã de domnul viceprimar Dupeditpré.
În 1993, cu ocazia unei vizite a grupului
condus de primarul comunei Pãuca în Franþa
în localitatea Guerche, a fost prezentat un
apreciat spectacol de dansuri populare
româneºti, cu aceastã ocazie cele douã pãrþi
cunoscându-se ºi stabilind relaþii de colaborare
ºi schimburi reciproce de vizite.
Obiectivele asociaþiei: schimburile
culturale, organizarea de spectacole, etc.
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