
Cetatea de Baltă, jud. Alba, România 

    

      Cetatea de Baltă este o comună în județul 

Alba, Transilvania, România, formată din satele  Cetatea 

de Baltă  (reședința), Crăciunelu de 

Sus, Sântămărie și Tătârlaua.        

      Localitatea Cetatea de Baltă este situată 

pe râul Târnava Mică, pe drumul județean DJ 107 la 

15 kilometri de Târnăveni și 21 kilometri de Blaj. Cu 

trenul se poate ajunge pe linia 307 Blaj-Târnăveni-Praid. 

Localitatea a fost atestată documentar în anul 1197 sub 

numele de Cuculiensis castri . A fost sediul administrativ 

al Comitatului medieval Târnava până în anul 1876. 

 

     În conformitate cu prevederile art.44 alin.I din Legea administrației publice 

locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare 

întocmesc un proiect de specialitate privind înfrățirea comunei Cetatea de Baltă 

și comuna Lozova. Prin realizarea înfrățirii se vor deschide noi posibilități 

pentru raporturile de colaborare în domeniul de interes comun: economic, 

științific, cultural, turistic, etc. 

     Înfrățirea între cele două comune reprezintă un efort deliberat și conștient de 

a încuraja colaborarea pe termen lung în scopul îmbunătățirii calității vieții 

cetățenilor.  

     Înfrățirea presupune angajamentul comunelor, prin intermediul autorităților 

locale. Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu 

modificările și completările ulterioare art.36 al.7 lit.b) precizează că, consiliul 

local hotărăște , în condițiile legii, înfrățirea comunei, orașului sau municipiului 

cu unități administrativ-teritoriale din alte țări.  

      Acordul de înfrățire dintre primăria Cetatea de Baltă jud. Alba România și 

primăria Lozova r-nul Strășeni, Republica Moldova a fost semnat în data de 

11.11.2008 

 În anul 2017 a avut loc Înțelegearea de Cooperare între comuna Cetatea de 

Baltă, Județul Alba din România și Comuna Lozova, Raionul Strășeni din 

Republica Moldova, denumite în continuare ” Părți”, semnat la Lozova , la data 

de 24.09.2017, în două exemplare originale, în limba română. 
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Galerie Foto 

 

Figură 1 căminul cultural Cetatea de Baltă 

 

Figură 2 Sântămărelul 


