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Prezentare comuna GEACA

Resedin?a de comuna, Geaca, este men?ionata inca din anul 1228, la acea vreme purtand numele de C
112,56 ha, reprezentand 1,6 % din teritoriul administrativ.
Teritoriul comunei a fost cercetat de catre arheologi si descoperirile lor dovedesc existen?a comunei inca
Comuna Geaca este situata in partea de est a judetului Cluj, pe Valea Fizesului, in centrul Campiei Tran
Reteaua hidrografica este puternic ramificata si este influentata de prezenta salbei de lacuri Lacul Taul P
Lacul Rosieni si Sf.Florian.
Populatia comunei Geaca este de 1744 locuitori, conform ultimelor date statistice.
In cadrul Microregiunii Transilvania, Comuna Geaca se invecineaza cu comunele:
● la nord Taga
● la est Buza si Catina
● la sud Mociu si Camarasu
● la vest Palatca

In actuala structura administrativa, comuna Geaca este formata din sase sate:
● Geaca resedinta de comuna, este situata pe ambele maluri ale lacului Geaca si drumul judetean DJ 109C, avand o dezvoltare
teritoriului intravilan este situat pe versantul dealurilor ce marginesc lacurile, cu orientare vestica si altitudine pana la 350 de m
● Sucutard este situat pe malul lacului Sucutard, ridicandu-se pe versantul dealului Curmatura, pana la 370 de metri altitudine.
resedinta comunei si este strabatut de DJ 109C;
● Chiris este situat in zona de vest a comunei pe Valea Fizesului;
● Lacu este situat in zona de est a comunei pe versantul dealului Narghes unde se ridica pana la altitudinea de 350 metri. Acce
Geaca pe DJ 109C spre nord pe drumul comunal ce se ramifica spre est. Zona centrala se afla la 1,5 km de drumul judetean.
● Legii este situat in zona de vest a comunei pe Valea Legiului la 3 km de resedinta de comuna, de care este legat direct prin D
● Puini este situat la limita de vest a comunei, pe Valea Puini la 4 km de satul Sucutard de care este legat direct prin DC 34;

