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Comuna apartine judetului Bistrita-Nasaud si se gaseste fata de
orasul Bistrita la o distanta de 15 kilometri, fiind prima comuna in
vest de acesta. Comuna Sieu-Magherus nu a apartinut niciodata
de alte judete. Accesul in comuna este asigurat de drumul
judetean17.
Comuna Sieu-Magherus cuprinde sapte localitati si anume:
Sieu-Magherus, Chintelnic, Arcalia, Saratel, Crainimat, Podireiul
Chintelnicului si Valea Magherusului.
Si este asezata in lungul vaii Sieului, in aval de confluenta
acestuia cu Bistrita Ardeleneasca. Doar satul Valea Magherusului
face exceptie, fiind situat in bazinul superior ce poarta acelasi
nume, fiind un afluent de dreapta al Sieului.
Comuna se invecineaza: la nord cu comuna Sintereag, la nord-vest cu comuna
Sieu-Odorhei, la vest si sud-vest cu comuna Lechinta, la sud cu comuna Galatii Bistritei, la
est cu orasul Bistrita.
Istoric
Din descoperirile arheologice efectuate pe raza comunei Sieu- Magherus reiese existenta
asezarilor omenesti inca din perioada neolitica, gasindu-se urme arheologice si din epocile
urmatoare neoliticului, epoca bronzului, epoca fierului, feudala si tarzie.
Perioada dintre secolul al V-lea si pana la jumatatea secolului al XIV-lea este caracterizata
prin diferentieri in sanul obstilor satesti si prin formarea treptata a domeniilor feudale.In a
doua jumatate a secolului al XI-lea, se slabeste presiunea pecenega si statul feudal maghiar
incepe cucerirea treptata a Transilvaniei, cu bogatiile si pamantul ei roditor.
Luptele cu pecenegii, cei mai mari dusmani ai ungurilor, ce au avut loc in timpul regelui
Ladislau cel Sfant (1077-1095), s-au facut simtite si pe teritoriul acestei comune.Rapirea
bucatilor de pamant si a libertatii taranului a fost facuta de catre nobili, prefacandu-i pe
acestia in serbi sau iobagi.In secolul al XII-lea au fost adusi secuii si sasii de catre regii
maghiari, pentru a-si intari stapanirea si pentru apararea granitelor provinciei. Perioada
1821-1914 nu se remarca in documentele de arhiva ale judetului Bistrita-Nasaud, din
perioada respectiva existand foarte putine informatii cu privire la comuna Sieu-Magherus.
Desi revolutia de la 1848 in Transilvania a fost infranta, a adus imbunatatiri pentru toti
locuitorii Transilvaniei, in consecinta si pentru locuitorii comunei. Astfel, au devenit liberi, au
dobandit pamant, iar relatiile dintre tarani si nobili s-au schimbat, introducandu-se „arenda".
In 1897 are loc improprietarirea partiala a taranilor, locuitorii satului Sieu-Magherus si din
Valea Magherusului primind pamant in tarlaua „Lab" din Sieu-Magherus.
Satul Chintelnic este amintit in documetele scrise, incepand cu anul 1279. Din variantele
numelui localitatii reiese ca in anul 1279 se numea Kendtelek, la 1300 Kenteluk, la 1458
Kentheleke, la 1612 Kendteleke, iar romanii ii spuneau dintotdeuna Tintelnic Chintelnic, sau
chiar Cincelinc.
Satul Arcalia, este atestat documentar cu actualul nume in anul 1355. Este, insa mult mai
vechi. Aici s-a descoperit o roata de car de lupta, din bronz, datand de acum 4000 de ani.
Etimologic, Arcalia inseamna ,,Frumusetea lui Ares", zeul traco-dac al razboiului.
Satul Saratel, nume dat de zacamintele uriase de sare ce se afla sub forma de izvoare si in
stare solida, are un istoric indepartat in legatura cu exploatarile de sare care au fost
cunoscute din antichitate.
Trasee turistice
1. Sieu- Magherus : sat Arcalia - Dealurile Bistritei - Dealurile Sieului - Culmea Sieu/raul Sieu

la confluenta cu raul Magherus - castelul "Bethlen" , datand din sec. al XVIII-lea, mormant de
inhumatie cu inventar Cultura Hallstatt 1200-450/350 I.Hr, Biserica sec.16, Parc dendrologic
(rezervatie forestiera).
2. Sieu- Magherus: sat Saratel - Dealurile Bistritei - Dealurile Sieului - Culmea Sieu - Dl.
Cetate,Penelor/raul Sieu la confluenta cu raul Bistrita Ardeleana - urme ale unei cetati dacice
cu fortificatii de pamant , din sec.I, i.Hr - I, d.Hr, Masiv de sare (rezervatie geologica).

