CAPITOLUL V.
VIATA POLITICO-ADMINISTRATIVĂ

Reglementarea vieţii sociale, a armoniei şi prosperităţii societăţii nu poate fi
făcută numai prin practica juridică, ce are ca scop doar să asigure conformismul

social, ci şi printr-o dezvoltare dinamică a societăţii cu complexele ei compartimente:
economic, cultural, moral, juridic etc, se cere dirijată de pe un plan superior,
armonizată, adaptată mereu noilor cerinţe, noilor cuceriri ale ştiinţei. Sunt apoi o
mulţime de funcţiuni economice, culturale etc, care pot fi exercitate exclusiv de
instituţii sociale speciale aparţinând instituţiei supreme, care este statul, forma cea
mai înaltă de organizare a societăţii.
Sistemului îi revin trei funcţii regulative: legiferarea, guvernarea şi
administraţia, diferite unele de altele, dar strâns legate între ele, căci toate
contribuie la realizarea normală şi continuă a vieţii sociale.
Ca factor activ al activităţii politice este în primul rând statul cu instituţiile sale
politice, prin care îşi exercită funcţiunile sale.
În orânduirea democratică, statul este organizaţia politică a întregului popor
român, fiind format din parlament, preşedinte şi guvern, ales prin vot liber, direct,
secret instrument principal al înfăptuirii conducerii democratice şi traducerii în viaţă a
programului politic al partidului aflat la putere în urma votului majorităţii acordat de
electorat.
Guvernul confirmat de parlament şi preşedinte conduce ţara pe baza unui
program politic ce exprimă interesele fundamentale, materiale şi spirituale ale
poporului, program întocmit pe baza cunoaşterii profunde a realităţilor şi
aspiraţiilor naţionale, în conformitate cu legile dezvoltării obiective ale societăţii
româneşti.
Este un fapt cunoscut că poporul român, cel mai vechi şi mai numeros de pe
toate meleagurile patriei, a fost supus unui dublu jug de exploatare - social şi
naţional. Jugul otoman, jugul austro-ungar şi jugul ţarist au apăsat din greu veacuri
de-a rândul asupra vieţii poporului român. Românii de pe teritoriul Transilvaniei,
potrivit legilor feudale, erau consideraţi ca „toleraţi", lipsiţi de orice drepturi politice.
De aceea, în organele politice transilvănene, veacuri de-a rândul nu vom întâlni
români, iar dacă vor apărea rar de tot unele nume româneşti, aceştia vor fi simpli

funcţionari administrativi: copişti, translatori, aprozi etc. De aceea, începând cu
luptele politice desfăşurate de episcopul român unit loan Inochentie Micu (17291744), care a formulat şi primul program politic- cultural al românilor
transilvăneni, vom asista la tendinţa românilor de a se emancipa prin cultură.
Floreştenii au folosit încă de la început această cale care Ie-a asigurat, în primul
rând, păstrarea fiinţei lor naţionale şi apoi, treptat şi obţinerea unor drepturi limitate
pe plan administrativ şi cultural. Din rândul populaţiei floreştene, vor ieşi, după
cum vom vedea în paginile următoare, o serie de intelectuali patrioţi cu rol cultural
şi politic de mâna întâia în istoria Transilvaniei din epoca respectivă. Dintre aceştia
vom aminti pe Căian Dumitru - Bătrânul şi Căian Dumitru -Tânărul.
Date mai vechi despre numele unor funcţionari comunali din Floreşti sunt
consemnate într-un „Decretum Parochiae Sasz-Fenesensis, 1824", când face aici o
vizitaţie canonică episcopul catolic al Transilvaniei, Ignatius B. Sz. de Negyes. Cu
acest prilej se menţionează ca limbi ale populaţiei locale: maghiara şi valaha. Apar,
printre nobilii posesori cu avere în Feneşul Săsesc, pe lângă corniţele Mikes, şi
baronul Kemeni, precum şi „magnificul domn Petru Mehesy", greco-catolic
(român), „emeritus supremus Vigiliarum Prefectus" (prefectul suprem al poliţiei din
Cluj). Ca autorităţi comunale semnează actul Turos loan, primar comunal şi Vaszi
(Vasile) Popp, notar. E amintit tot atunci şi groful Haller Anton. Pe acest Vasile
Popp îl găsim menţionat ca notar comunal şi în unele documente din 1811, apoi în
altele din 1832, ceea ce arată că s-a bucurat de un prestigiu moral şi profesional
atât în faţa autorităţilor, cât şi în faţa populaţiei locale.
Mai târziu, între anii 1867-1909, îl găsim notar pe Petru Bojan, fiu al comunei, care
a cumpărat şi a pus ceasul din turnul bisericii româneşti din Floreşti.
După 1867, când s-a încheiat pactul dualist austro-ungar, a început o politică
sistematică de deznaţionalizare a românilor prin toate mijloacele. Grupaţi în jurul
conducătorilor bisericeşti şi al intelectualilor patrioţi din Partidul Naţional Român,
precum şi în ASTRA, românii transilvăneni, inclusiv cei din Floreşti, au dus o luptă
dârză pentru menţinerea şi afirmarea fiinţei lor naţionale, în şcoală şi biserică,
pâstrându-şi limba, portul, datinile şi ţinând la unitatea culturii cu toţi românii de
pretutindeni. Abia după 1 Decembrie 1918, când s-a realizat desăvârşirea unităţii de
stat a României, şi floreştenilor li s-au deschis în mod real calea de a participa la
viaţa politică, însă, din păcate, numai unora care dispuneau de avere şi relaţii.
Considerăm că nu este lipsit de interes să prezentăm primarii şi notarii,
respectiv secretarii din cele mai vechi timpuri şipână astăzi.
După cercetările noastre, am putut reconstitui cu aproximaţie şirul
primarilor şi notarilor care au activat în comuna Horeşti de-a lungul timpului.(pag.

142)
între cele două războaie mondiale politicienii burghezi au practicat şi aici
demagogia politică, reuşind să producă „mici tabere", una împotriva celeilalte. Dar
patrioţi ca loan Isaicu, Dănilă Sasu, loan Irimieş, losif Gherman, învăţătorii Dumitru
Tăuţan, Olteanu Nicolae şi alţii nu s-au lăsat antrenaţi în mascarada politică, ci,
uniţi, au muncit la propăşirea economică şi culturală a comunei.
Consiliul local comunal Floreştiîn perioada 1996-2000
1. Gligor Gherman, preşedinte, primar, PDSR
2. Vasile Miron, vicepreşedinte, PDSR
3. Mihai Neag, consilier; CDR
4. Măria Pop, consilier, CDR
5. loan Beldea, consilier, PUNR
6. Eugen Săplăcan, consilier, PUNR
7. Ilie Gal, consilier, PDSR
8. Szatmari Bela, consilier, UDMR
9. Victor Selejan, consilier
10. Szekely loan, consilier, UDMR
11. Lorincz Martin, consilier, UDMR
12. Alexandru Lingurar, UDRR
13. Nicolae Gal, consilier, PDSR
14. Szatmari tefan, consilier, UDMR
15. Măria Sandor, consilier PUNR

Anii funcţionării

Primarii

1820
1884-1888
1888-1900
1900-1905
1905-1918
1919-1921
1921-1925
1925-1930
1930-1931
1931-1932/V
1932/IV-1932/IX
1932/X-1932/XII
1933/1-1933/11
1933/III-1933/XI
1933/XI-1937/X

Turos loan
Maja lon-Cornovel
Căian Vasile
Vanea Zaharia
Nagy Andrei
Rusu lon-Todorut
Fluieras Nicolae-Didi
Fluieraş GheorgheDidi GheorgheCăian
Suciu
Rusu Petru-Pitol
Rusu Ion Todorut
Morar Petru
Cioban Petru
Rusu Ion Todorut
Fluieras Nicolae

Anii
funcţionării
1811-1832
1867-1909

Notarii
PoppVaszi (Vasile)
Bojan Petru

1909-1910
1910-1927

Tokay Bela
llea Francisc

1927-1930

Morcan losif

1930-1933

Adrian Costin

1933-1936

Gheorghe Grecu

1937/11-1938/11
1938/III-1940/VIII
1940/IX-1944/X
1944/X-1944/XII

Rusu Petre Pitol
Blag Vasile
Nagy Janos-Rigo
Fluieras Nicolae

1945-1946/VIII
1946/IX-1946/XII
1947/1-1947/XII
1948-1949
1949/XI-1950/XII

Topan Gheorghe
Trifu Ion
Vancea Nicolae-Puiu
Topan Gheorghe
Rusu Gheorghe
Todorut
1950/XII-1951/XII Gal Gheorghe Mihuşel
1951-1954
Uşurel lon-Onciu
1954-1955
Brândusan Ion
1955-1957
Birton Francisc
1957-1964
Usurelu loan-Onciu
1964-1966
Cistian Ion
1966-1968
Topan lon-Ciucalău
1968-1971
1971-1986
1971-1989
1989-1996
1996-2000

Crisan Dumitru
Rozalia Lucaci
Cosma Vasile
lliescu Ion
Gherman Gligor

1936-1940
1940/IX-1944/X
1944/X1944/XII
1945-1949/VI

1951-1953
1953-1956
1956-1962
1962-1964
1964-1967
1967

Balint Traian
Grăjdan Măria
Buhoci Matei
Miklosi loan
Chioreanu Ion
Măcicăsan Ion

1967

Bondea Sorin

1967-1971
1970-1996
1996-2000

Pascalău losif
Vanea Mariana

1. Gligor Gherman, preşedinte, primar, PDSR
2. Szatmari tefan, consilier, UDMR
3. Szekely lanos, consilier, UDMR
4. Szekely Istvan Elemer, consilier, UDMR
5. Kenderesi Attila, consilier, UDMR
6. Victor Pop-Ticu, vicepreşedinte, PDSR
7. Beldea loan, consilier, PDSR
8. Rozalia Rodica Fizeşan, consilier, PDSR

10. Alexandru Purcel, consilier, PRM
11. Victor Selejan, consilier, PD
12. Dumitru Oltean, consilier, PD
13. Alexandru Lingurar, consilier, AUR
14. loan Hoca, consilier, AUR
15. Măria Pop, consilier, PD

Stan Ion

1949/VI-1949/X Cerga Câmpean
Elena
1949/IXSoroceanu tefan
1951/XII

Consiliul local Floreşti ales în 15/26 iunie 2000

9. Eugen Săplăcan, consilier, PRM

Mircea Balomiri
lllyes Francisc
Pinter Francisc

Corpul funcţionăresc al Primăriei Floreşti-Cluj, în anul 2000

1. Gligor Gherman, primar (consilier 1990-1992; viceprimar 1992-1996)
2. Măria Vanea, secretară, 1983-2000
3. Cătălina Ban, contabilă, 1990-2000
4. Pop Victor, viceprimar, 2000
5. Dobondi Adela, casier, 1986-2000
6. Kelemen Magda, inginer, 1998-2000
7. Dinu Ban, director Casa de Cultură
8. Gabriela Sârbu, inginer
9. loachim Vancea, inspector de specialitate
10. Marius Mânu, inspector specialist
11. Mirela Bara, agent agricol, 1998-2000
12. Liana Coc, referent, 1998-2000
13. Albert L. Cătălina, casier, 1990-2000
14. Adina Popa, bibliotecar, 1990-2000
15. tefan Senteş, guard, 1985-2000
16. loan Maja, referent
17. Nastasia Rusu, n. Feneşan, contabil şcoală, 1955-1984
18. Gyurcsanyi Ervin, jurist, 2000

