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Sediul consiliului local: Bârna nr. 71/a,
telefon 0256/334415;
Coordonate:
45°43′12″ lat. N; 
22°03′26″ long. E;
Repere istorice:
-1514 - 1516 - în diplomele acelor ani apare
con semnată aşezarea Barnafalva;
-1514 - satul Sărăzani e atestat ca  proprie-
tate a grafului Georg de Brandenburg;
-în apropierea aşezării Bârna a existat satul
Peperig;
-1 ianuarie 1594 - Mihai Viteazul donea ză
sa tul Sărăzani nobilului Gheorghe Bor ţun;
-1599 - nobilul Andrei Stancu de Bo ti neşti,
ridică pretenţii asupra unei mori din Surduc;
-1601 - proprietar al satului Drinova era Ioan
Vlad de Lugoj;
-1717 - locuitorii din Drinova sunt pedepsiţi
de trupele generalului habsburg Lentulus
pentru că ar fi fost „făcători de rele”;
-satul Bârna este amintit ca având 7 ca se; 
-1771 -  satul Bârna avea 90 de case;
-1845-1847 - proprietar al aşezării Botineşti
este cavalerul Nicolae Maleniţa şi soţia sa; 
-1890 - se zideşte şcoala din Bârna;
-1925 - localitatea Bârna avea 446 de locui -
tori;
-14 august 1929 - se naşte la Sărăzani Ioan
Fărcaş, poet în grai bănăţean, epigramist; 
-1936 - Bârna avea 80 de case şi 421 de lo -
cuitori, în sat existând şcoală primară;
-satul Boteşti avea 35 de case aşezate pe o
singură stradă;
-în Pogăneşti exista un cor bărbătesc şi o
socie ta te culturală, iar în Sărăzani cor băr-
bătesc şi bibliotecă şcolară;
-1 mai 1933 - se naşte la Jureşti Cos   tache
Pă du ra riu, Erou Martir ucis la 24 de cem -
brie 1989 la Timi şoara;
-26 februarie 1953 - se naşte la Bârna
Romu lus Iulian Olariu, poet, profesor;
-28 septembrie 1956 - se naşte la Sărăzani
Ioan Petru  Căprariu, economist, Director
executiv al Casei Judeţene de Pensii Tmiş;  
-2002 - comuna Bârna avea 1 610 de lo cu i tori;
-2003 - şcoala din Bârna este  renovată
printr-o finanţare de la Banca Mon dială;-
2008-2009- este asfaltat drumul Po    gă neşti-
Bâr na-Sarăzani; 
-2010 - se în che ie alimentarea cu apă în
toate sa te le comunei; 
-se termină canalizarea în satul Bârna; 
-este asfaltat drumul Jureşti-Bârna-Sără -
zani; 
2012 - Cristian Crîşciu din Sărăzani a im-
portat din Austria (pentru exploataţia sa de

oi) berbeci din rasa Merinolandschaft;
-2013 - biblioteca comunală deţinea un nu-
măr de aproape 6 000 de volume; 
- este finalizată reţeaua de canalizare în
Pogăneşti, Drinova, Jureşti şi Sărăzani;
-este asfaltat drumul Sărăzani-Botineşti-
Surduc; 
-sunt realizate două foraje de apă potabilă la
Botineşti şi  Boteşti; 
-sunt deschise la Bârna Centrul de infor-
mare turistică şi un after-school; 
-în satul Jurăşti este construit un centru de
zi pentru elevi şi este modernizat căminul
cultural;
-2014 - populaţia satului Pogăneşti este în
proporţie de 95 la sută de etnie ucraineană;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total
= 1 640 persoane, din care:
- masculin = 865 persoane
- feminin = 775 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2013 =
496
Sate componente: Bârna, Boteşti (1414,
Be gyesth), Botineşti (1514, Bothnest), Dri -
no va (1514, Drynowa), Jureşti (1596, Giu -
reşti), Pogăneşti (1453, Pogán falva), Sără -
zani (1514, Zaraz);
Instituţii şcolare: Şcoli gimnaziale: Bârna;
Grădiniţe: Bârna, Drinova, Pogăneşti; Boti-
neşti, Jureşti, Sarazani; 
Instituţii sanitare: Cabinet medical: Bârna;
-Cabinet sanitar-veterinar: Bârna;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Bâr -
na, Botineşti, Boteşti, Drinova, Jureşti şi Po -
gă neşti; Bibliotecă comunală: Bârna (1962);
Baze sportive şi de agrement: Teren de
sport la Şcoala cu clasele I-VIII Bârna;
Biserici: Or todo xe: Sără zani (1878); Bârna
(1888), Boteşti, Botineşti (1888), Dri no va
(1897), Jureşti (1889), Po gă  neşti (1889);
Baptistă: Să ră zani (1917); Pen ti cos tale:
Botineşti şi Po gă neşti; Ad ven tiste: Bârna şi
Bo ti neşti;
Ruga: Botineşti (Rusalii), Bârna şi Drinova
(15 august - Sf. Maria Mare), Sărăzani (29
august), Ju reşti şi Pogăneşti (8 septembrie -
Sf. Maria Mică) şi Boteşti (20 septembrie).
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UCRAINENII 
În comuna Bârna şi în satele aparţinătoa re a ces  teia, s-au stabilit în

ultimele zeci de ani nu me  roşi ucra ineni veniţi din zona Mara mu re -
şului. Cei mai mulţi au venit din comuna Poienile de sub Munte, ates-
tată documentar în anul 1353 ca făcând parte din teri toriul cnezatului
de vale al Bogdăneştilor (din moşia Cuhea) situat pe Valea Vişeului şi
pe cursul superior al Izei. Din această zonă - din Cuhea - au pornit
spre est „descălecătorii” lui Bogdan Vodă, adi că întemeietorii Ţării
Mol dovei. Trăiesc azi în Poienile de sub Mun   te aproape 10 000 de
ucra i neni (foto). La ma ri le sărbători ale lo cului nu o dată participă şi cei sta biliţi de-a lungul
timpului în alte colţuri ale ţării, dar şi urmaşii acestora din Bârna.

PRIMĂRIA DIN SĂRĂZANI

În satul Sărăzani s-a păstrat cea mai veche
primărie sătească din Banat, aceasta figurând
în planul de sistematizare al localităţii realizat
în anul 1824. Primăria se găsea ampla sată în
mijlocul stră  zii principale, iar ve chimea es te
apreciată la pes te 150 de ani, monu men tul fiind
datat cu a pro ximaţie între anii 1824 - 1835.
Spe cialiştii încadrează clădirea în categoria
con strucţiilor rurale „cu planul inspirat din cel al
tipului de locuinţă tricelulară, cu pris pă par ţi -

ală”. 
De la în ceput, clădirea a avut o funcţionalitate adminis trativă,

ca şi sediu al Primăriei. Aspectul de azi al Pri măriei a fost rea -
lizat între anii 1920-1930, când i-a
fost înlocuită şindrila de pe aco -
periş cu ţiglă şi s-a introdus curent
electric şi telefonie.

Încăperea din stânga - mai ma -
re - era sala în care se ţi neau şe -

din ţele Consiliului Comunal, iar cea din dreapta era ca mera de
lucru a primarului (a chinezului). Holul de trecere ducea către
cămăruţa paznicilor comunali (boactări). În prelungirea ca me rei
primarului se găsea o altă încăpere, de mici dimensiuni, care servea ca arest preventiv celor
care săvârşeau fapte în afara legii. La anul 1971, clădirea Primăriei din Sărăzani a fost trans-
ferată la Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara, acolo unde se găseşte şi azi. 

Bătrânii satului Sărăzani povestesc şi azi despre
bogăţiile pe care le-a avut odinioară nobilul din Ca -
ran sebeş Gheorghe Borţun, cel numit Pitaru. Aces -
ta, prin diploma din 1 ianuarie 1600 dată de Mihai
Vitea  zul (după victoria de la Şe lim băr), primeşte în
dar satul Sărăzani de lângă Lugoj, pentru loialitatea
sa faţă de domnul muntean. Se mai pot ve dea şi azi
ruinele castelului (conacului) din Să ră zani (fo to).

Patrimoniu:
CASTELUL LUI BORŢUN
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