
Direcţia Judeţeană pentru Cultură 
Satu Mare

Lista Monumentelor Istorice 

Cele mai semnificative monumente 
istorice de pe Lista Monumentelor din 

judeţul Satu Mare



Direcţia Judeţeană pentru Cultură Satu Mare, serviciu 
public deconcentrat al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, 
funcţionează în baza H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

Organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru 
cultură, precum şi atribuţiile acestora (altele decât cele 
menționate în cadrul HG nr. 90/ 2010) sunt stabilite prin 
Regulamentul de Organizare și Funcționare a direcțiilor județene 
pentru cultură, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 
2080/ 27.02.2012.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Satu Mare, are 80 de 
atribuţii structurate pe domeniile:

patrimoniu cultural imobil, 
monumente de for public,

patrimoniu tehnic și industrial
patrimoniu arheologic,

patrimoniu cultural mobil,
patrimoniu imaterial,

muzee/colectii publice și private,
proiecte și programe culturale.



Lista Monumentelor Istorice
Lista Monumentelor Istorice (LMI) a fost realizată în 2010, după care a fost 

actualizată în anul 2015. Monumentele istorice sunt clasate sau declasate la solicitarea 
proprietarilor, a instituţiilor şi a organizaţiilor cu activitate în domeniul patrimoniului prin 
ordin de ministru, publicat în Monitorul Oficial. Lista Monumentelor Istorice este realizată 
pe judeţe.

Din punct de vedere structural, monumentele sunt grupate în patru categorii, în 
funcţie de natura lor:
• I. Monumente de arheologie 
• II. Monumente de arhitectură 
• III. Monumente de for public  
• IV. Monumente memoriale şi funerare 

Din punct de vedere valoric, Lista Monumentelor Istorice cuprinde următoarele 
categorii:
•Grupa A – monumente istorice de valoare naţională sau universală
•Grupa B – monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local

Codul LMI cuprinde: Acronimul Județului - un numeral roman ce grupează 
monumentele în funcție de natura lor (I-IV) - o minusculă (m pentru monument, a pentru 
ansamblu sau s pentru sit arheologic) - o majusculă care descrie monumentul din punct 
de vedere valoric (A/B) - un număr de ordine unic la nivelul întregii țări.



Lista Monumentelor Istorice

SM-II-m-A-05221



MONUMENTE ISTORICE ŞI DE ARTĂ
JUDEŢUL SATU MARE

• Judeţul Satu Mare, odinioară bogat în monumente 
de arhitectură, mai păstrează încă vestigii ale trecutului 
pe întregul său teritoriu. Mărturii ale unor vremuri de mult 
apuse, monumentele dezvăluie o pagină din istoria unui 
ţinut, a unei comunităţi, dar şi nivelul de cultură, starea 
materială, ori gustul proprietarilor. Monumentele 
sătmărene, 310 la număr, sunt parte integrantă a culturii 
materiale a acestei ţări, ocupând un loc bine definit în 
istoria arhitecturii, dintre care:

• I. Monumente de arheologie - 109
• II. Monumente de arhitectură - 189
• III. Monumente de for public  - 6 
• IV. Monumente memoriale şi funerare - 6



Situl arheologic de la Medieşu-Aurit Şuculeu
cod LMI SM-I-s-A-05188



Satu Mare ”Casa cu turn”
Fosta primărie ridicată în stil baroc între 1768-1772





BISERICA ORTODOXĂ „ADORMIREA MAICII DOMNULUI”
cod LMI SM-II-m-B-05226



ANSAMBLUL SINAGOGII
SINAGOGA cod LMI SM-II-m-B-05207.01

CASA DE RUGACIUNE cod LMI SM-II-m-B-05207.02



TURNUL POMPIERILOR
Cod LMI SM-II-m-A-05233



PALATUL JUSTIŢIEI Cod LMI SM-II-m-B-05238



PALATUL JUSTIŢIEI Cod LMI SM-II-m-B-05238



ANSAMBLUL URBAN PIAŢA LIBERTĂŢII
“Casa Alba”



Hotel Victoria, azi spaţii comerciale şi locuinţe
Cod LMI SM-II-m-B-05217

faţada 2016



BISERICA REFORMATA DIN ACÂŞ
SM-II-m-A-05253



BISERICA REFORMATA DIN ACÂŞ
SM-II-m-A-05253



Biserica romano - catolică "Sf. Anton” - Căpleni
cod LMI SM-II-m-B-05296.01



Claustrul mânăstirii franciscane cod LMI SM-II-m-B-05296.02



Biserica romano-
catolică

"Sf. Iosif de 
Calasanz“

SM-II-m-A-05273.01



Castelul Károlyi – Carei
cod LMI SM-II-m-A-05280.01





Ruinele castelului Lónyai - Medieşu Aurit
cod LMI SM-II-a-A-05332



Biserica de lemn din Lechinţa



Biserica de lemn
din Stâna



Turnul clopotniţă 
al bisericii reformate

din Lelei



STATUIA DR. VASILE LUCACIU
cod LMI SM-III-m-A-05381



STATUIA DR. 
VASILE LUCACIU

cod LMI
SM-III-m-A-05381



Casa dr. Vasile Lucaciu
cod LMI SM-IV-m-B-05387



Casa dr. Vasile Lucaciu
cod LMI SM-IV-m-B-05387


