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SECAŞ

Sediul consiliului local: Secaş nr. 19, tele-
fon/fax 0256/327311;
Coordonate:
45°53′08″ lat. N;
21°49′22″ long. E;
Repere istorice:
-1440 - localitatea Secaş de azi aparţinea
ce tăţii Soimoş, cu numele Kyszekas (Se ca -
şul Mic);
-1717 - la recensământul organizat de auto-
prităţile habsburgice, satul Crivobara apare
menţionat cu nu mele de Bara şi avea 25 de
ca se locuite, iar satul Visma avea 19 case;
-sunt consemnate la acea dată localităţile
Gorni Secass şi Dolni Secass;
-1779 - se înfiinţează parohia ortodoxă ro -
mână din Secaş;
-1781 - satul Checheş e cumpărat cu 17.550
de florini de la Camera judeţului Timiş de
către Carol Raykovics de Cheches;
-1779 - se înfiinţează parohia ortodoxă ro -
mâ nă din Secaş;
-1846 - moşia Secaşului se afla în posesia
familiei Papházy, cumpărată de la Daniel
Nikolics;
-1869 - proprietarul Checheşului, Teodor
Pap, donează satul consistoriului ortodox
ro     mân din Arad;
-1869 - se zideşte la Secaş casa de la nu -
mărul 67, mo nu ment  istoric (conform
D.C.C.P.C.N. Timiş);  
-1924 - comuna Secaş avea 756 de locu i -
tori;
-cel mai mare proprietar de terenuri agricole
din Secaş era Iovanovici Svetislav, care
deţinea în jur de 250 de hectare;
-la Crivobara, cel mai mare proprietar de
mo  şii era „Banca centrală şvăbească Timi -
şoara”, cu 720 de jugăre;
-1936 - satul Vizma avea 124 de case şi 495
de suflete, şcoală primară, bibliotecă şco-
lară;
-Secaşul avea şcoală primară, cor bărbă -
tesc, moară, oficiu poştal;
-satul Checheş avea o fanfară compusă din
18 persoane;
-satul Crivobara avea 122 de case cu 544

de locuitori, şcoală primară, cor bărbătesc şi
cor mixt (înfiinţat de preotul Pa vel Bichi -
cean);
-10 februarie 1949 - se naşte la Vizma me -
di cul veterinar Tiberiu Lelescu, director al
Direc ţiei Agricole Timiş (2009-în prezent);
2010 - la Secaş au loc alegeri anticipate, pri -
ma  rul Ion Miculescu fiind înlocuit de Simo -
na Mag din; 
-300 de hectare de teren sunt plantate la
Se caş cu puieţi de alun; 
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
355 de persoane, dintre care:
- masculină = 208 de persoane
- feminină = 147 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
153
Sate componente: Secaş, Checheş (1440,
Kékes), Crivobara (1440, Crivibara), Vizma
(1440, Wyzma); 
Instituţii şcolare: Şcoala primară cu clase-
le I-IV: Secaş; Gră diniţa cu program normal:
Secaş;
Instituţii sanitare: Dispensar medical:
Secaş; Dispensar vete rinar: Secaş;
Instituţii culturale: Cămine culturale:
Secaş şi Crivobara; Biblioteca: Secaş;
Baze sportive: Teren de fotbal: Secaş;
Biserici: Biserici ortodoxe române: Secaş
(1869), Cri  vobara (1810, declarată muzeu),
Che cheş (1800) şi Vizma (1930); Biserică
greco-romană (1890); Biserică ortodoxă sâr -
bă: Se caş (1928); Biserici baptiste: Secaş
(2003) şi Cri vo bara;
Ruga: Crivobara (15-16 august); Secaş (8-9
septembrie).

Magdin Simona primar
Jurchela Constantin viceprimar
Andrei Mihai, consilier PDL
Ban Gheorghe, consilier PNL
Bledea Ştefan, consilier PDL

Giulian Ionel, consilier PDL
Petrov Fibia, consilier PDL
Muntean Ioan-Ştefan, consilier PDL
Munteanu Ioan, consilier PNL
Viţa Marius, consilier PNL

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SECAȘ
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BISERICA DE LEMN 
DIN CRIVOBARA

În mijlocul satului Crivobara a fost ridicată în anul
1780 biserica de lemn cu hramul „Naşterea Maicii Dom -
nu lui”, păstrată până azi. Biserica are dimensi uni
reduse (13 m lungime, 5,70 m lăţime, înălţimea pere ţilor
2,70 m). Confecţionaţi din bârne de stejar, pereţii au fost
acoperiţi cu pământ, la interior şi la exterior. Tavanul e
realizat din scânduri deasupra pronaosului, iar naosul e
acoperit cu o boltă cilindrică, tot din scânduri. Acoperişul
era făcut din şindrilă. În anul 1820, biseri ca a fost re pa -
rată, moment după care, la anul 1835, au fost pictate
uşi le împărăteşti. Transformări importante a suferit lă -
caşul de cult la anul 1932: învelitoa rea de şindrilă este
înlocuită cu una din tablă, feres trele bisericii sunt mărite,
dar, din păcate, pictura interioară a fost distrusă, pereţii
fiind spoiţi cu var. Biserica de lemn din Crivobara are
încă valoroase icoane pe lemn de la sfârşitul secolului
al XVIII-lea şi începutul celui de al XlX-lea, după cum aprecia istoricul Nicolae Săcară, cel
care a cercetat cu atenţie monumentul arhitectonic. 

DOCTORUL DIN VIZMA

Medicul veterinar Tiberiu Lelescu s-a năs cut în localitatea Vizma,
co mu na Secaş, la 10 februarie 1949. Tânărul Tiberiu a crescut într-o
fa milie cu credinţă în Dumnezeu. Stră bunicul şi bunicul lui Tiberiu
Leles cu au fost tot preoţi ortodocşi români, iar bunicul lui Tibe riu, pre -
otul Silviu Le lescu, este cel care a pus piatra de fun dament a bisericii
din Vizma, alături de Prea Sfinţia Sa Părintele Episcop al Ara du lui, dr.
Andrei Magear, la anul 1929. Tiberiu Lelescu a absolvit Facultatea de
Medicină Vete ri nară din cadrul Univer sităţii Agricole „Banatul” (1974).
A fost director ge ne ral al PENCOOP Timişoara (din 1989). S-a spe -
 cializat în ma na gement econo mic în perioada 1994-1997. Este au  torul volumului „Cul tura şi
pre lu crarea mel cilor” şi a nume roa se arti co le de spe cialitate în presa lo cală şi na ţională.
Consilier jude ţean în man da tele 2000-2004, 2004-2008. Candidat la Camera Depu ta ţilor în
toamna anului 2008 în Colegiul IX, Ti beriu Lelescu a întrunit 6 669 de vo turi. Direc tor al Direc -

ţiei Agricole Timiş (2009 - în prezent).
Ziaristul Valen tin Să mân ţă scria în co ti dia -
 nul „Re a  litatea bănă ţeană” din 9 au gust
1995 des pre Ti be riu Lelescu: „… le-a fă -
cut un ma re bi ne pu ţinilor consă teni
(din sa tul Vizma n.n.), izbutind să rea -
ducă energia elec trică aca să, plus o
mul ţi me de be curi noi, să nu rătă ceas -
că omul când um blă sa ra pe singura
stra dă din Vizma. (…) Din fa milie de
preoţi, din tată contabil, Tiberiu Lele -
scu a ajuns până la ur mă ma na ger. 
A cum şade lângă cristelniţa pră fui tă,
aproa pe amin tindu-şi de propriul bo -
tez...”

Mărturie scrisă despre ctitorii bisericii din
Vizma. Printre ei, preotul Silviu Lelescu. 
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