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Sediul consiliului local: Curtea nr. 268,
telefon/fax 0256/334748;
Coordonate: 
45°49′43″ lat. N;
22°18′28″ long. E;
Repere istorice:
-sec. X-XI - legenda locului spune că aşe -
zarea Curtea ar fi fost reşedinţa de vară a
du celui român Glad; 
-1517 - prima atestare documentară a loca -
li tăţii o gă sim în def te ruri otomane (Kurtha,
Kurt);
-1658 - satul Curtea se află în mâna oto ma -
nilor, fiind un loc de adăpost pentru nemeşii
(no bili mici şi mij locii) ardeleni aflaţi în con-
flict cu casa regală ungară;
-1717 - Curtea avea 50 de case, Coşava -
30 de case, Homojdia doar şase;
-1776 - se înfiinţează la Curtea prima şcoală
primară ro mânească atestată documentar;
-1851 - satul Homojdia era considerat de
sta  tisticianul maghiar Fényes Elek drept
„co  mu nă valahă”; 
-1866 - la Coşava a poposit domnitorul Ale -
xan dru Ioan Cuza;
-1892 - se înfiinţează corul bărbătesc din
Curtea;
-1936 - satul Curtea avea 1 221 de locuitori,
282 de case (şcoală primară, patru mori ţă -
răneşti, o scărmănătoare de lână, oficiu
poştal), satul Coşava avea 661 de locuitori
şi 156 de case, iar satul Homojdia avea 330
de locuitori şi 72 de case; 
-1951 - se naşte la Coşava artista plastică
Lia Popescu;
-26 iunie 1967 - Ion Enăşescu, cel care a
pus bazele în şcoala din Curtea a unui la bo -
 rator de biologie unic în zonă, primeşte titlul
de „Profesor Emerit”; 
-2002 - comuna Curtea avea 1 238 de locu -
i  tori;
-2008-2009 - şcolile şi grădiniţele din Co şa -
va, Curtea, Homojdia sunt reabilitate şi mo -
der nizate; 
-2009 - este asfaltat drumul Curtea - Brea -
zo va;
-este terminată alimentarea cu apă a cen -
tru lui de comună, Curtea;
-2010 - este finalizată alimentarea cu apă a
satului Homojdia;
-2011 - dr. Petru Ursulescu şi drd. Ana
Ursulescu publică lucrarea monografică
“Curtea. File de istorie. Vol. I, Destinul unui
vechi sat bănăţean în contextul istoric al ţin-
utului Făgetului. De la origini până la Unirea

din 1918”;
-17.11.2012 - se sărbătoresc 650 de ani de
la prima atestare documentară a localităţii
Curtea;
-în Curtea şi în satul Coşava au fost asfaltaţi
7,2 kilometri de drumuri intravilane;
-căminele culturale din Curtea şi Coşava au
fost reabilitate cu fonduri europene;
-2012 -  drd.  Ana Ursulescu publică mono-
grafia  “Ţinutul Făgetului. Comunitatea, bi-
serică şi şcoală, 1842-1918“;
-este terminată clădirea destinată progra-
mului after school al şcolii din Curtea; 
-2013 - sunt recepţionate la Curtea şi Coşa-
va lucrările de canalizare şi staţia de epura-
re a apei; 
-1.11.2013 - localnica Florina Uzoaica lan-

sează volumul de poezie “Poeme de fum”;  
Sate componente: Curtea, Coşava (1405,
Kosoa), Homojdia (1514-1515,Ho mos thya);
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total
= 1 193 persoane, din care:
- masculin = 591 persoane
- feminin = 602 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie  2013 =
584
Instituţii şcolare: Şcoală gimnazială:
Curtea; Şcoală primară: Coşa va; Grădiniţe:
Curtea şi Co şava ;
Instituţii sanitare: Cabinet medical: Cur tea;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Co -
şa va, Curtea, şi Ho moj dia; Bibliotecă: Curtea
(fondată în anul1970); Muzeul etno gra fic din
cadrul Şcolii cu clasele I-VIII din Curtea.
Biserici:Orto doxe: Curtea (1796) şi Coşava
(1838); Biserica din lemn „Cuvi oa sa Pa ras -
cheva“ din Curtea (1794, monument istoric);
Biserica din lemn „Ador mirea Maicii Dom nului“
din Homojdia (1782, mo nu ment de artă de fac-
tură religioasă); Penticostală: Curtea, Co-şa-
va şi Ho moj dia; Baptistă: Curtea (1906);
Ruga: Curtea (29 iunie - Sfinţii Apostoli Pe -
tru şi Pavel) şi Coşava (15 august - Sfânta Maria
Mare).
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POPASUL LUI CUZA 
Alexandru Ioan Cuza a fost pri mul dom ni tor al Prin -

cipatelor Unite (1859-1862) şi fondatorul statului na  ţional mo -
dern (1862-1866), sub domnia sa pu nân du-se ba zele dez vol -
tării naţiunii ro mâne din punct de ve de re eco nomic, social, po -
litic, mi li tar şi cultural. Prin  tre nu me roasele sale acte bene fice
Prin ci pa te lor se nu mără şi acela din anul 1862, când se sta bi   -
lesc înţelegeri şi le gă turi te legrafice cu Im periul habsburgic,
aşa dar şi cu Tran silvania şi Ba nat, regiuni istorice cu o popu laţie ro mâ nească majoritară. Marele
domn este însă silit să ab dice la 11 fe bru  arie 1866, fiind adus în locul său, din ra ţi uni politice de
stat, un prinţ străin, Carol de Ho hen zollern-Sigmaringen. Expulzat, Alexan dru Ioan Cuza şi-a
petrecut restul vieţii în Ger mania, unde a şi murit (1873, la Hei del berg). Drumul spre exil a trecut
şi prin Ba nat. Hanul în care a poposit Al. Ioan Cuza în pri măvara anului 1866 în satul Co şava
mar chea ză acel eve  niment printr-o placă de mar mură. 

Lia Popescu s-a născut în anul 17 noiembrie 1951 în sa tul Coşa -
va. În anul 1975 a absolvit Uni ver sitatea „Poli teh nică” din Ti mişoara
iar în anul 1988 Fa cul ta tea de Arte Plastice (Timi şoa ra, speciali zarea
pictură). Mem bră a U.A.P.-Filiala Timi şoa ra şi Filiala Reşiţa. Publică
r ticole şi desene la zi a  re şi reviste din Timi şoara, Bucureşti, Si biu.
Realizează grafică de carte. Scrie şi ilustrează cartea „în Semnul lo -
cului. Ti mi şoara” (2003). Realizează lucrarea de artă monumentală
"Aeroport pentru Îngeri"- Caransebeş (Simpozionul de sculptură în lemn-Teiuş 2009).
Expoziţii personale: Expoziţii personale:1980, Casa Tineretului, Piteşti, 1981 Casa de Cul -
tură „Mihai Eminescu”, Bucureşti, 1988 Galeria U.A.P., Deva,1989 Casa Artelor, Sibiu, 1990
Librăria „Mihai Emi nescu”, Timişoara, 1994 Petri-Kirche, Lubeck, Germa nia, 1994-1999
Michel-Rogate-Kir che, NDR-Ham burg, Ger ma nia, 1995 „Reîn toar cerea po si bilă”, Margina-
Timiş, 1995 „Ţara îndepărtată”, Sediul U.S.R, Timişoara,1999 Muzeul „Ste fan Jäger”,
Jimbolia, 2000 Galeria „Art”, Timişoara, 2000 „înSemnul Ferestrei”, Galeria „Helios”,
Timişoara, 2000 Galeria „Ago ra”, Reşiţa, 2002 HVB-Bank, Timi şoa ra, 2004 „înSemnul
Locului”, Făget-Timiş, 2005 Man nheim, Germania, 2006 „Punţi”, Galeria „Helios”, Ti mi şoara,
2007 Galeria „Axa Art”, Ti mişoara, 2007 Info  centrul Turistic-Primaria Municipiului Ti mi şoara,
2007 C.J.Timiş-UAP Ti mi şoara, 2009 „Kon frontation II”,„Galeria 3”, Klagenfurt, Austria, 2009
„Ecou în Roşu, Galben şi Albastru”, Livonia, Detroit, SUA, 2009 Galeria „Dell Pryor”, Detroit,
S.U.A. Principalele parti cipări la expoziţii în străinătate:1999, 2000 Vârşeţ, Iugoslavia,
Galeria  „Šampion”. 2000 Pančevo, Serbia, Mu zeul oraşului. 2000 Llei da, Spania, Salonul
Artelor. 2000 La Tour du Crieu, Franţa, Salonul In ter naţional de pictură. 2001 Osaka, Japonia
-„Osa ka Triennale 2001”, a X-a Competiţie In ternaţională de Artă Contemporană. 2002, 2008

Szeged, Ungaria. 2004 Chi şi nău, Republica Moldova
- „Sa loanele Moldovei”. 2004 Szeged, Ungaria -
Expoziţia "Lumina". 2004 Stara-Zagora, Bulgaria -
„Miturile şi legendele poporului meu”. 2005, 2008
Csongrad, Ungaria. 2005 Berlin, Germania. 2005-
2007 Vârşeţ, Serbia. 2005, 2006 Festivalul Inter na -
ţional de Drapele Artistice, Novi Sad, Serbia. 2008
„Artişti din Banat şi Kär ten”, Galeria „3”, Klagenfurt,
Austria. 2010 Prima Bienala Internaţională de
Acuarelă, Belgrad, Serbia, „16”- Expoziţie
Internaţională de Artă Plastică, Vendas Novas,
Portugalia. Premii: 1987, 1989 Premiul I pe ţară la
Festivalul de Educaţie şi Cultură din România. 1999
Premiul SRPBC, la Salonul Internaţional de Artă
Reşiţa. 2004 Diplomă de Excelenţă a Facultăţii de
Mecanică Timişoara.

ARTĂ PLASTICĂ DE COŞAVA

Mănăstirea "Izvorul lui Miron",

Româneşti (2001), ulei pe pânză,

50 x 70 cm 
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DONAŢII DE LA VIENA...        

Biserica de lemn de la Curtea (12 kilometri
sud-est de oraşul Făget) poar tă hramul
„Cuvioasa Pa ras chieva” şi este de cult or to -

dox. Pisania scrisă în chirili că pe grinda ce
des parte naosul de pro naos (foto, jos) po -
ves  teşte când şi cum a fost zidi tă bi serica:
„...Cu ajutorul lui Dum nezeu (s-a făcut) a -
ceastă Sfântă şi Aposto lească biserică pe
vremea înaltului împărat Leopold al II-lea
şi cu blagoslovenia archereului nostru
Petroviciu şi cu osteneala satului la anul
1794...” În tindă, o altă pisanie se referă la
pic  tura mo numen tului: „Zu gră vi tusau
aceas tă Sfântă bi se rică pe vremea înălţa -

tu lui împ  ărat Fran ţiscus al doi lea şi cu
bla gos lo ve nia arhie pis co pu lui Ştefan A -
vo cumo vici. S-au în ceput a se zu gră vi la
anul 1804 şi s-au sfâr şit la anul 1806...”
în lu na lui de cem   brie!”. Bi  se ri ca din
Curtea es te considerată a fi cel mai ma re
lăcaş de cult construit din lemn şi păs trat în
Ba nat, cu o lun  gime de 18,60 me tri, o
lăţime de 7,20 metri, cu raza alta rului de

5,10 metri, cu înăl ţi mea pe reţilor pe ri me trali
3,10 metri, cu înăl ţimea pâ nă la apexul bolţii
de 5,20 metri şi cu înălţimea tur nului de 9,50
me tri. In ven ta rul liturgic es te destul de bo gat,
o parte din acesta, în special cărţile de cult,
fiind preluat de no ua bise ric  ă terminată la
anul 1937. În lu na mai 1995 regretatul is toric
Nicolae Să cară îl conduce la bi se rica din
Curtea pe dr. Got tfried Mraz, is toric şi di  rec -
tor ge neral al Ar hi velor Cen trale din Vie na.
Im  pre sio nat de cele vă zute, dr. Mraz a făcut
bi  sericii o im por  tan tă do na ţie.

... ŞI DE LA TIMIŞOARA
Biserica din Homojdia a fost ridicată la anul

1782. De fapt, vechea bi  sericuţă din se co lu l
a l  XVIII-lea s-a dărâmat în timp, iar în lo -
cul ei a fost con struită o biseri că hi brid, într-un
ne        a ş  teptat stil ma   ra mure şa no-bă nă ţean. În
luna iu lie a anului 2006, bi serica or to do xă din
satul Ho  moj dia a primit o do  na ţie con stând în
lucrări de pictu ră pe te me re ligioa se, venită
din par tea unor ar tişti plas   tici pro  fe si o   nişti din
Ti mi  şoara, cum ar fi Sorin Nicodim şi Andrei
Me din ski. (foto, jos).

Biserica de la Homojdia, înainte (stânga)
şi după restaurare (dreapta)
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