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MARGINA

Sediul consiliului local: Margina nr. 1,
telefon 0256/326000, fax 0256/326197;
Coordonate: 
45°51′41″ lat. N;  
22°16′16″ long. E;
Repere istorice:
-1365-1366 -  localitatea este atestată docu-
mentar (Margin, Marsina);
- după 1435 - la Margina exista „castellum
Marschina”, patru că pitani ai acestuia fiind
cunoscuţi: More, Bikly, To  ti şi Botoci; 
-1913 - în satul Bulza existau şcoală şi bise -
rică, azi satul fiind aproape pustiu;
-1920 - o epidemie de ciumă izbucneşte  în
satul Bulza,  soldată cu 20 de morţi;
-1935 - se naşte la Margina scriitorul Sorin
Titel (d. 1985);
-14 iulie1939 - se naşte la Sinteşti poetul în
grai bănăţean Lică Lăzărescu;
-6 octombrie1942 - se naşte la Zorani poe tul
Radu Georgescu (d. 9.01.2002)
-20 septembrie 1967 -  la Coşteiu de Sus se
naşte Ionel Tuţac, pre şedintele Uniunii
Baptiste din T i mi şoara;
-20 iulie 1974 - se naşte la Sinteşti Gelu
Câm peanu, poet în grai bănăţean;
-1999 - are loc  la Bulza o expoziţie etno -

gra fică, finalizată cu un film documentar;
-2002 -  comuna Margina avea 2 323 de lo -

cu  itori;
-2005 - la Margina este finalizat Centrul Co -
mu nitar de Servicii Sociale  (centru pentru
copii, cantină socială, clubul bunicilor);
)-2006 - 2008 apar volumele I-IV ale Mono -
gra fiei comunei Margina, de  Napoleon şi
Mărioara Ceauşescu;
2009 - la Margina Colonie începe construi -
rea unei noi clădiri de grădiniţă pentru copii;
- la Coşeviţa se deschide un muzeu al obi -
ec telor si costumelor populare, într-o ca să
de lemn veche de 100 de ani; 
-2011 - localităţile Groşi si Coşeviţa sunt ali-
mentate cu apă curentă;  
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
2 308 de persoane, dintre care:
- masculină = 1 114 de persoane
- feminină = 1 194 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 20: 988

Sate compo-
n e n t e :
M a r g i n a ,
Bulza (1366,
Balthaháza -
„Băl teni”), Co -
şe viţa (1828,
Kossovitza), Coşteiu de Sus (sec. XVI, Lu -
căceşti - Lukácsfalva), Groşi (1596, Gros),
Ne me şeşti (1427, Nem che), Sin teşti (1511,
Sent hesd), Zo rani (1597, Zo rány, Zorani).
Instituţii şcolare: Şcoala cu clasele I-VIII
„Sorin Titel“: Margina; Şcoli cu clasele I-IV:
Brea zova şi S in    teşti; Gră di  niţe cu pro   gram
nor  mal: Mar    gi na (do  uă), Sin teşti şi Brea -
 zova;
Instituţii sa ni ta re: Cabinete me di cale: Mar -
gina (două); Far macie umană: Mar gina; Ca -
bi net sanitar-veterinar: Margina;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Mar -
gina, Breazova, Bul za, Coşteiu de Sus, Co -
şe viţa, Groşi, Ne me şeşti, Sinteşti şi Zo rani;
Filiala Centrului de Cultură şi Artă Timiş: Co -
şe viţa; Bibliotecă: Mar gina (fondată în anul
1974);
Baze sportive: Teren de fotbal: Margina
Colonie; 
Biserici: Biserici ortodoxe române: Margina
(1734; cea nouă în 1938), Breazova (1962),
Bulza (biserică de lemn,1820), Co şeviţa
(1900), Groşi (1741), Ne me  şeşti şi Sinteşti
(1811); Biserici baptiste: Sinteşti (1906),
Coşteiu de Sus (1909), Brea zova (1920),
Mar gi na (1994), Ne me şeşti; Biserici pen ti -
cos  tale: Mar gi na, Brea zo va şi Sinteşti;
Ruga şi alte manifestări cultural-reli gi -
oase: Ruga la Breazova (Ru salii); Coşeviţa
(29 iunie - Sfinţii Apostoli Pe tru şi Pavel) şi
Mar gina (8 septembrie - Sfân ta Maria Mică);
Zilele Sorin Titel (10 de cem brie); Alaiul Co -
lindătorilor (22 decembrie);
Cetăţeni de onoare: Î.P.S. Nicolae Cor nea -
nu, Dumitru Prunariu,  I.D. Mure şa nu, Aurel
Lă zu reanu, Iosif Ti tel, Ioan M. Cipu, Vio rel
Po pescu, V. Drăgilă, Iulia Bîcle şa nu,
Octavian Me  zin ca, Eufru ze nia Che pe ţan,
Ma ri oa ra Ceauşescu, Napo leon Ceau şes -
cu, Ci pri an Cipu.

Costa Ionel primar
Hedre Gelu-Alexandru viceprimar
Ardelean Iosif-Vasile, consilier PSD
Botean Ciprian-Marian, consilier PDL
Faur Silviu-Florin, consilier PDL
Inisconi Ioan-Dimitrie, consilier PSD

Lăpugean Ciprian-Ioan, consilier PC
Lăzărescu Ioan-Eugen, consilier PSD
Martinescu Drăgănescu-Ciprian, consilier PDL
Măstecănean Ioan, consilier PSD
Popovici Angelica, consilier PSD
Sava Cosmin-Aurel, consilier PDL

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINA
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OŢETUL DE MARGINA
În anul 1910, la Margina începe produce rea de mangal de retortă

la Secţia de carbonizare din cadrul Societăţii A no nime pe Acţiuni
Margina. În anul 1912 se înfiin ţează  În treprinderea chi mi că pentru
valorificarea resurselor fo res tiere din zona de luroasă şi mun toa să a
ju deţului Timiş-Torontal, de către o firmă austro-ungară. La anul
1915 se con s truieşte Edificiul Principal de Fa bri ca ţie, in sta laţie  în
care se prelucrează a pe le piro lig  noase obţinute în procesul de pi ro -
liză a lemnului. În anul 1932 începe fabricarea a cidului acetic tehnic,
purificat şi ali men tar, utilizându-se extracţii cu ace tat de etil (în tre -
prin  derea se nu mea Fabrica Chi mică Margina – Reşiţa). La anul
1945, fabrica este redenumită Dis tileria Chimică de Lemn nr. 2 Mar gina.  La anul 1949 în -
cepe fabricarea acetatului de sodiu cris talizat, iar între anii 1957-1958 se  pro du c solvenţi
esteri-acetaţi, tip acetat de butil, a cetat de etil, acetat de metil sau acetat de amil. Între anii
1964-1966 sunt puse în func ţiune liniile mecanizate de îmbuteliere a oţetului din vin, realizân-
du-se Hala de Ambalare Oţet, iar „Oţetul de Mar gina” de vine cunoscut în toată ţara. În 1968
Fabrica chimică Mar gina se u neş te cu Întreprinderea Chimica „SOL VENTUL” iar în  1976
ajunge  parte  a Combinatului Petro chi mic „Solventul” din Ti m şoara. În anul 1989, „Fabrica
de Oţet”  avea peste 700 de angajaţi! Astăzi se aflată în conservare. 

MARGINA

Considerat de critici drept cel mai mare pro zator al Banatu lui, scriitorul
Sorin Titel (eseist şi dramaturg, în egală măsu ră) s-a născut în comuna
Margina la 7 de cembrie 1935  A ab solvit Facultatea de Filologie din Bu -
cureşti. Profesor de limba ro  mâ nă, apoi re dactor la revista timişoreană
„Orizont”, după ca  re de vine redactor la revista „România literară”. A fost
membru al U ni unii Scri itorilor din Româ nia. De bu tează cu volumul de
povestiri „Co pa  cul” (1963). Pu bli că volume de povestiri, eseuri,  nuvele
(„Noap   tea ino cen ţi lor“; „Reîn toar ce rea posibilă“), ro ma ne („Ţara
îndepărtată“; „Pa  sărea şi um bra“; „Clipa cea repede“; „Fe meie, iată
fiul tău“; „Melancolie“), teatru („Bucătăria de va  ră“,1998). Este  tra -
dus în limbile ma ghiară, germană şi fran ceză. A obţinut premii literare im -
por tante: Premiul re vis tei „Orizont” (1968), Premiul Uniunii Scriitorilor din România (1971,
1974, 1977, 1985), Premiul „Ion Creangă” (1985).  A trecut la cele veşnice la 17.01. 1985.

MARELE PROZATOR AL BANATULUI

Bustul lui Sorin
Titel (Margina)

PASTOR ŞI SCRIITOR             
Pastorul Ionel Tuţac s-a

născut în data de 20 septem-
brie 1967 în Coşteiu de Sus,
într-o familie de credincioşi
baptişti (tatăl său, Laurenţiu
Tuţac, a slujit peste 30 de ani
cu Evanghelia în Banat).
Ionel Tuţac a absolvit  In sti tu -

tul Te o logic Baptist din Bu cureşti şi Facul ta -
tea de Jur nalistică  So cio logie a Un iver si tă -
ţii „Ti bis cus” din Timi şoara. Studii post uni -
ver si tare la In sti tutul Poli teh nic din Timi -
şoa ra. Doctorat la Con ving ton Theolo gical
Semi nary, USA. Din anul 1993 slujeşte Bise -
rica Bap tistă „Harul" din Lugoj. Redactor-şef
al re vistei „Harul." Se cretar al Comunităţii
Baptiste din Timi şoa ra între 1999-2003, iar
din 2003 pre şe din tele  acesteia. Secretar ge -
ne ral al Uni  u nii Baptiste din România (din

2007). Realizator al emisiunii tv „Alternative
po   zi tive“, preşediinte al Con siliului de Re fe -
rin ţă al „Festi va lului Spe ranţei“ cu Frank lin
Gra ham (4-6 iunie 2008, Timişoara). În pre -
zent este preşedintele Asociaţiei „Legă mân -
tul Harului“, director executiv al „Fun da ţiei
Casa Esterei“, membru în Con siliul Fe de ra -
ţi ei Europene Baptiste şi membru în Consiliul
Alianţei Mondiale Bap   tiste (2007). Con si lier
ju de ţean 2000-2008, pre şe dinte al Co mi siei
de Co  ope rare Inter-re gională şi In te grare Eu -
ro   peană. 

Este autorul  volumelor:  „Plan tarea de bi -
serici“ (1994); „Vistieria inimii“ (1996);
„Se cre tul des toi ni ci ei“ (1997); „Ni hil Sine
Deo“ (1998); „Fân tâ nile inspira ţiei“ (1998);
„Mireasma Evan gheliei“ (1999); „Imnurile
ha rului“ (2000); „Mira co lul întrupării“
(2001); „Schiţe pentru un an!“ (2001),
Almanahul  Creştin „Harul” (2009). 
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ION ŞI LETIŢIA CLOPOŢEL
La Margina  a trăit o parte a vieţii sale pu bli  cistul Ion Clopoţel (1892-1986). A fost un in -

telectual rasat, interesat de cer cetarea so ciologică, memorialist. Animator al presei ro mâ -
neşti, a fost preşedintele Sindi ca tu lui Pre  sei Române (1920-1936). A fondat Bi blio teca
Ziaristică şi „Al ma nahul presei române” (1926). Ion Clo poţel a sus ţinut pe parcursul prac -
ticării meseriei de ziarist necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă în această breas lă. S-
a aflat în prima linie a bă tăliei pen tru Ma rea Unire de la 1918, alături de Iosif Ju manca, Tiron
Al bani, Ioan Flue raş, Ioan Nis tor, Gheorghe Pop de Băseşti ( pre şe dintele Adunării Na ţio nale
de la Alba Iulia) Vasile Gol diş, Şte fan Cicio-Pop, Vasile Luca ciu, Toa der Mihail, Alexan dru
Vaida Voevod, Octavian Goga, Miron Cristea, Onisifor Ghi bu, Sextil Puş cariu, Va leriu Bra -
nişte şi mul te alte figuri ilustre ale vre mii, Ion Clo poţel fiind stenograful au to ri tăţilor Unirii. 

Pa siunea so ţiei sale, Leti ţia Clopoţel, pentru portul popu lar şi ţesăturile tra di ţionale a lăsat
moştenire celor din Margina colecţia de artă po pulară ce-i poartă azi numele.

PATRIMONIU:
Biserica de lemn ridicată la Margina (foto 1)

în anul 1737 (pictată în anul 1784) are hramul
„Cuvioasa Paras che va”. Monument istoric, este
bi serică de cimitir.

Monument is toric este şi Biserica de lemn cu
hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din satul
Coşeviţa (foto 2) ridicată în a nul 1776. Specific
bisericii de lemn  din Coşeviţa  este prelungirea
aco pe rişului deasupra intrării în pridvor. 

În satul aparţinător comunei Margina, Ne -
meşeşti, a fost ridicată în anul 1789 Biserica de
lemn cu hramul „Sfântul Ni chita Roma nul” (foto
3), iar în satul Bul za, în centrul a şe ză rii, a fost
construită în anul 1820 Bi se rica de lemn cu hra-
mul  „Sfântul Ioan Teo logul” (foto 4). Biserica
de lemn din satul Groşi (foto 5), cu hramul
„Adormirea Maicii Dom nului”, a fost adusă în
1826 de pe valea Mureşului, din Căpâlnaş, dar
a fost construită în anul 1741. 

Casele din satul Sinteşti (nr. 86 şi 89), con-
struite în anul 1900, sunt de clarate clădiri de
patrimoniu. Două din casele a flate în co muna
Mar gi na sunt declarate şi ele monumente is -
torice: cea de la numărul 62 şi cea de la nu mă -
rul 112, ambele fiind  ridicate în anul 1900.

1. Biserica 
de lemn 

din Margina

5. Biserica din satul Groşi

2. Biserica 
din Coşeviţa

3. Biserica 
din Nemeşeşti

4. Biserica
din Bulza

MAMA VOIEVODULUI IANCU

În aşezarea Margina, după cum consideră profesorul uni versitar
clujean Camil Mureşan, s-ar fi năs cut  mama voievodului Ioan
(Iancu) de Hune doa ra, într-o familie înnobilată la anul 1409 de regele
Un gariei, Sigismund de Lu xem burg. Istoriografii maghiari folosesc
pen tru mama lui Iancu numele de Erzsébet  Morz si nai, în fapt
românca Elisabetea Mar gina din satul cu acelaşi nume. Iancu de
Hunedoara  s-a născut în jurul anului 1387,  tatăl său fiind  Voicu de
Hu nyadi, iar bu ni cul Şerb, no bil român. Ioan (Iancu) Huni ade a ajuns
co mi te de Ti miş, ban al Se ve ri nului, vo ie vod al Tran sil va ni ei, re gent
al Un ga riei. Cel de-a doilea fiul al său, Matei Cor vin, născut la Cluj,
a fost  rege al Un ga riei vreme de 32 de ani (1458-1490). Blazonul Huniazilor
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