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ANEXE 

PROCES VERBAL 
întocmit cu prilejul preluării casei parohiale şi a tuturor bunurilor mobile şi imobile ale parohiei din 
satul Săcătura, comuna Ileanda, judeţul Someş, unde părintele Ioan Hossu, parohul greco-catolic, n-a 
trecut la Ortodoxie. 

PROCES - VERBAL 
Astăzi 29 octombrie 1945 

Noi, Lenghel Gheorghe notarul comunei Ielanda, jud. Someş, având în vedere ordinul Preturii 
Ileanda, nr. 1230 din 23 octombrie 1948, dat în conformitate cu Ordinul Prefecturii Someş nr. 40-
1948, cabinet, cu privire la predarea şi preluarea bisericilor greco-catolice, către bisericile ortodoxe, 
astăzi data de mai sus, ne-am prezentat în satul Săcătura pendinte1 de comuna Ileanda, judeţul Someş, 
pentru a proceda la preluarea şi predarea averii mobile şi imobile a parohiei greco - catolice, către 
parohia ortodoxă din acest sat. 

Sunt prezenţi: 
1) Din partea parohiei gr. cat. comitetul parohial compus din Pop Vasile prim 
curator, Simion Hossu, Victor Buzura, Vaier Buzuraca predători; 
2) Din partea parohiei ortodoxe: preot Ioan Both, Joan Jurje primcurator, Both 
Iacob, Pintea Vasile, Cătuna Nicolae şi Niculae Nistor consilieri preluători. 

Se predă şi preia averea fostei parohii greco-catolice după cum urmează: 1) Biserica din 
piatră cu iconostas şi prestol în stare bună; 

II. Averea imobilă: 
2 buc. răstigniri în stare bună; 6 rânduri ornate bisericeşti, 2 buc. Evanghelii, 2 Apostole, 1 buc. 
Biblie (Sft. Scriptură);12 buc. Mineiuri, 1 buc Triod, 1 buc. Penticostar, 1 Strajnic, 1 Octoih vechi, 1 
potir, 1 disc şi steluţă, 1 iboi (raclă) Euhologiu, 1 Liturghier, 2 clopote, 4 prapori, 1 luster, 1 lance şi 
linguriţă, 1 cruce aurită, 3 cruci de lemn, 1 cădelniţă, 2 sfeşnice de lemn, 4 sfeşnice metalice, 4 icoane 
cu Dl. Hristos şiPr. Fecioară Maria, 6 feţe de masă de pânză, 3 feţe de masă din lână, 1 faţă de masă 
catifea, 1 faţă de masă dantelă, 2 stihare, 2 sticle pentru mir şi ulei, 2 mese pentru proscomidie şi 
parastas, 2străni, 6 laviţe pe lângă pereţi, 1 bancă, 2 perşee, 3 buc. tablete de lucru de mână pe masa 
de altar, 2 buc. icoane mari cu Ioan Botezătorul, 2 buc. căni de apă pentru apă şi vin, 1 tavă de metal, 
1 buc. Cazanie veche, 3 perdele de lână la uşile împărăteşti, 1 buc. perie de păianjeni, 1 buc mătură, 
1 buc. trecă de metal. 

Se predă şi preia: 
1) registrul de casă cu soldul casei la zi de 4458 -patru mii patru sute cincizeci şi 
opt lei împreună cu actele justificative. 
2) Registrul exilitor începând cu anul 1923 fără acte; 
3)  Un livret de la Casa de Economii cu nr. 54-16-18 în valoare de 1124 lei depuşi 
în anul 1936; 
4) Registrul fructurilor sacre. 
5) Contul de gestiune începând din anul 1902 până la 1947 inclusiv. 
6) Matricola veche, născuţi, morţi şi cununaţi, 3 volume de la 1895-1948. 

Drept care am dresat prezentul proces verbal în patru exemplare, din care unul la 
predător, unul la preluători şi unul se va înainta Preturei, unul se va păstra în arhiva Primăriei. 

D.c.m.s. Am predat:                          
ssPop Vasile 
ss Buzura Victor 
ss Simion Hossu 
ss Buzura Vaier 

 
Am primit: ss Ioan Both         ss Iaon Jurge           ss Iacob Both       ss Pintea Vasile ss Cătuna Nicolae 
Ştampilat în faţa noastră Notarul comunei Ileanda. Jud. Someş, ss Lenghel Gheorghe 

N.B. Acest document ca şi altele mii de acest fel atestă că statul comunist a răpit abuziv bunurile Bisericii 
Române Unite în 1948 şi tot el le-a predat Bisericii Ortodoxe Române. 



 2

DECLARAŢIA PRIMARULUI GAL GHEORGHE-MIHUŞEL 

Subsemnatul GAL GHEORGHE din comuna Floreşti, str. Tudor Vladimirescu, nr. 14, 
judeţul Cluj, ţin să reamintesc că în anul 1948, în calitate de preşedinte al comunei, am fost siliţi de 
către forţele comuniste de a trece de la religia greco-catolică la religia ortodoxă, ceea ce ne pare 
rău, deoarece în această credinţă au trăit moşii şi strămoşii noştri. Am dori ca această declaraţie să 
o reprimim înapoi, cu biserică cu tot şi cu toată proprietatea ei. Nu suntem împotriva Ortodoxiei 
(...) 

Fie ca Revoluţia şi libertatea sfântă să ne ducă şi pe noi la adevăr. Lăudat să fie Isus. 
ss Gal Gheorghe. 
 

SCRISOAREA PRIMITĂ DE  PĂRINTELUI ANDRONIC 
 

Părintele Andronic Lazăr din localitatea Pruniş, judeţul Cluj, primea la 28 octombrie 1948, din 
partea preotului ortodox din Pădureni, următoarea scrisoare: 

 
Frate Andronic, 

Am aşteptat în ziua de 27 octombrie să-mi daţi un rezultat referitor la trecere; da sau nu? Nu 
ştiu care e cauza de nu mi-aţi dat nici un rezultat. Situaţia comunei Prundiş am raportat-o forurilor 
superioare, a ta nu, până în prezent. Te rog foarte mult răspunde-mi până mâine, adică până în ziua 
de 29 octombrie 1948, orele 9 dimineaţa, ce faci, cum te-ai decis: da sau nu? în caz că nu vei face 
trecerea în baza ordinului Nr. 305-1948 a Of. protop. Turda preotul gr. cath. care nu a revenit la 
biserica ort. rom. va preda preotului adm. toată averea mobilă şi imobilă a bisericii. De asemenea 
preotul gr. cath. trebuie, dacă nu face trecerea, să evacueze casele parohiale în termen de 24 ore. 

Eu am fost şi sunt omul care te înţeleg, dar ca să nu am şi eu neplăceri, te rog încă o dată dă-
mi răspuns până mâine după cum am scris mai sus. În caz contrar, cu regret, nu pot zice altceva 
decât, încă o dată cu greu zic, ca să se evacueze casele parohiale până Duminică. Ştiu că pentru tine 
este foarte greu, dar dacă ar fi de la mine eu nu aş zice nimic. Eu zic treci. Viitorul tău este în joc. 
Gândeşte-te şi iarăşi gândeşte-te. 

Pădureni la 28 oct. 1948. 
Pr. ss Indescifrabil. 

A doua zi, la 29 octombrie 1948, părintele A. Lazăr a predat parohia cu tot inventarul mobil şi imobil. 

CHESTIONAR TRIMIS DE EPISCOPIILE ORTODOXE ÎN ANUL 1975 şi în anii anteriori  
preoţilor ortodocşi, pentru a se obţine date despre preoţii români uniţi. 
 
1. Preoţii nereveniţi pe raza parohiei. Numele şi prenumele. Domiciliul. Viaţa.Funcţia deţinută în 
cultul greco-catolic. Ultima parohie. Locul de muncă. Profesia.Pensionar (de pe ce post?) 
2. Atitudinea faţă de Biserica Ortodoxă Română. În ce mediu are influenţă? 
3. Foşti călugări greco-catolicipe raza parohiei. Aceleaşi date ca pentru preoţi. 
4. Fostele grupări Mariane, terţiarii etc. În ce fel se manifestă? 
5. Preoţi pensionari pe raza parohiei. Numele şi prenumele. Dacă este vechi ortodox sau revenit. Dacă 
este îmbisericit şi unde? Atitudinea faţă de Biserica OrtodoxăRomână. 
6. Credincioşi greco-catolici nereveniţi. Numele şi prenumele. Domiciliul. Poziţia socială. În ce fel se 
manifestă faţă de actul unificării? 
7. Preoţi romano-catolici. Tendinţa de atragere la romano-catolici a preoţilor nereveniţi, reveniţi, 
pensionari, credincioşi. Cam câţi atraşi? Cazuri concrete nominalizate. 
8. Preoţi nereveniţi - tendinţa de atragere la romano-catolici sau în rezistenţă  
 
Prezentul CHESTIONAR 1-a păstrat părintele protopop Liviu Trufaşiu din Zalău şi 1-a predat părintelui 
profesor Ioan Bota, în ianuarie 1990. 
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       Episcopia Română Unită (Greco-Catolică) Lugoj, Nr. 216a/1994. 
 

LISTA EPISCOPILOR ŞI A PREOŢILOR GRECO-CATOLICI DIN ÎNCHISOAREA DE LA 
SIGHET - 

1950-1955, întocmită de episcopul Ioan Ploscaru al Lugojului 

 

 EPISCOPI 
      1. Valeriu Traian Frenţiu, 11. VII. 1952, episcop greco-catolic. 

2. Ioan Suciu, 27.VI.1953, episcop greco-catolic. 
3. Tit Liviu Chinezu, 15.1.1955, episcop greco-catolic 
4. Iuliu Hossu, episcop greco-catolic 
5. Alexandru Rusu, episcop greco-catolic 
6. Ioan Bălan, episcop greco-catolic 
7. Ioan Ploscaru, episcop greco-catolic 
8. Ioan Dragomir, episcop greco-catolic 
9. Ioan Chertes, episcop greco-catolic 
10. Alexandru Todea, episcop greco-catolic 
11. Augustin Pacha, episcop romano-catolic 
12. Anton Durcovici, episcop romano-catolic 
13. Marton Aron, episcop romano-catolic 
 
                  PREOŢI 

14. Coriolan Tămâian, preot greco-catolic. 
15. Ioan Augustin Maghiar, 1952, preot greco-catolic. 
16. Ioan Cristea, preot greco-catolic. 
17. Leon Sârbu, preot greco-catolic. 
18. Ioan Oltean, preot greco-catolic. 
19. Nicolae Brânzeu, preot greco-catolic. 
20. Ioan Sălăgean, preot greco-catolic. 
21. Ioan Deliman, preot greco-catolic. 
22. Eugen Popa, preot greco-catolic. 
23. Aurel Rusu, preot greco-catolic. 
24. Iosif Vezoc, preot greco-catolic. 
25. Iuliu Raţiu, preot greco-catolic. 
26. Constantin Bogdanfy, preot romano-catolic 
27. Rafael Haag, preot romano-catolic. 
28.  Rafael Friederich, preot romano-catolic. 
29. Ioan Boga, preot romano-catolic. 
30. Vasvary Aladar, preot romano-catolic. 
31. Ioan Raţă-Tarcisiu, frate-şcolar2. 
32. Ştefan Tătaru, preot greco-catolic. 
33. Ştefan Dănilă Berinde, preot greco-catolic. 
34. Ioan Vultur, preot greco-catolic. 
35. Grigore Tecşa, preot greco-catolic. 
36. Dumitru Neda, preot greco-catolic. 
37. Vasile Tiut, preot greco-catolic. 
38. Ioan Bele, preot greco-catolic. 
39. Dumitru Sălăgean, preot greco-catolic. 
40. Alexandru Raţiu, preot greco-catolic. 
41. Ioan Bob, preot greco-catolic. 
42. Păsculescu Orlea, preot ortodox. 
 
 
 
 
 


