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Comuna Borsa din jude?ul Cluj este asezata pe Valea Borsei la 10
Km spre vest de la varsarea acesteia in raul Somes, la 36 km fa?a
de resedin?a de jude?, Cluj-Napoca si la 30 km fa?a de orasul
Gherla. Din punct de vedere al asezarii geografice, comuna Borsa
se situeaza la intretaierea meridianului de 23 grade si 40 minute si
a paralelei de 46 grade si 57 minute latitudine nordica.
Comuna este formata din urmatoarele sate: Borsa - resedin?a,
Ciumafaia, Giula, Borsa-Crestaia, Borsa-Catun.
Nu se gasesc documente din care sa reiasa cu precizie vechimea
satului Borsa si a satelor apar?inatoare. Totusi unele documente
scrise arata ca ini?ial localitatea a fost o asezare de pastori. Dupa
anul 1337 satul Borsa ajunge in proprietatea Baronului Banffy,
daruit acestuia de Regele Ungariei Ludovic I. Familia Banffy se
men?ine in Borsa pana dupa cel de-al II-lea Razboi Mondial, cand
i-au fost expropriate toate proprieta?ile pe care le de?inea in
comuna.
In satele Ciumafaia si Giula stapaneau cea mai mare parte a
terenurilor agricole bogatasi care de?ineau intre 50 si 150 ha teren.
Via?a tuturor ?aranilor, dar mai ales a celor care nu aveau nici un
fel de avere era destul de grea si de aceea cand miscarile
?aranesti au inceput, locuitorii acestor asezari au luat parte la ele.
La revolu?ia din 1848 documentele atesta ca printre primele sate
care s-au rasculat au fost si satele comunei Borsa, la care in timpul
acela apar?ineau satele Ciumafaia si Giula. Celelalte sate sunt mult
mai noi si s-au constituit dupa anul 1956, in perioada anterioara
fiind doar grupuri izolate de case.
Semnalul rascoalei a fost dat prin baterea clopotului de la Biserica
din Borsa la data de 19 noiembrie 1848. ?aranii s-au adunat in
curtea Baronului cerand desfiin?area clacii. Nefiind acceptata
cererea au inceput sa devasteze cladirea si magaziile. Tot atunci
s-au produs miscari ale ?aranilor in toate comunele de pe valea
Borsei pana la Aschileu.
In decursul vremii au fost multe schimbari administrativ teritoriale.
In special dupa Primul Razboi Mondial asemenea schimbari au
survenit in repetate randuri, ingloband in anumite perioade in cadrul
comunei si satele Badesti si Chidea, care actualmente apar?in
comunei Vultureni, precum si Satulung, care apar?ine in prezent
comunei Chinteni.
Monumente istorice mai vechi nu se gasesc pe raza comunei
Borsa. Castelul ramas de la Baronul Banffy, in care acum este
instalat Spitalul de Boli Psihice Cronice a fost construit dupa anul
1900 si nu prezinta importan?a istorica.
In satul Borsa, dupa cel de-al II-lea Razboi Mondial s-a construit
prin contribu?ia ceta?enilor un monument din piatra, in cinstea
eroilor cazu?i in cele doua razboaie mondiale, precum si un
mormant comun unde au fost inmormanta?i mor?ii din luptele care
s-au dat pentru eliberarea satului in octombrie 1944.
Suprafa?a comunei, inclusiv vatra satului este de 60 km patra?i. In
componen?a sa intra satele:
● Borsa - resedin?a de comuna
● Borsa-Catun - la distan?a de 5 km fa?a de satul de resedin?a
● Borsa-Crestaia - la 3.5 km fa?a de resedin?a de comuna
● Giula - 4 km fa?a de resedin?a de comuna
● Ciumafaia-4 Km.
In total exista 1070 gospodarii cu o popula?ie de 1842 locuitori,
dupa cum a reiesit la ultimul recesamant al popula?iei.

dezvoltarea se va face in ramura agricola, nefiind posibilita?i de a
se creea un centru industrial. Dintre satele apar?inatoare, puterea
economica cea mai mare o are satul Borsa, iar cea mai mica satul
Ciumafaia.

