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Comuna Farcasa se situeaza in partea de vest a jude?ului Maramures, pe raul Somes, la 23 km de municipiul Baia Mare. Localitate
in cadrul marii unita?i de relief numita Depresiunea Baia Mare, si are un climat temperat, cu precipita?ii in general suficiente
intregului an.

Cu o suprafata de 4841 ha si o populatie de 4000 locuitori, comuna Farcasa are in componen?a 4 sate apar?inatoare: Farcasa, S
Buzesti. Atestata documentar de la inceputul secolului al XIII-lea, comuna este printre primele localitati din Transilvania.

Cai de acces: satele comunei sunt asezate pe soseaua Baia Mare - Zalau, avand o legatura buna cu resedinta de judet si cu tara. P
ferata, cea mai apropiata statie CFR de pe ruta Baia Mare - Cluj Napoca,Bucuresti se afla la Ulmeni - 15 km.
Distantele fata de alte orase sau obiective:
● Satu Mare: 45 km
● Zalau: 65 km
● Vama Petea (jud. Satu Mare): 55 km.

Pe teritoriul comunei Farcasa exista cateva edificii culturale demne de amintit. Cel mai important lacas de cult este Biserica "Sfin
Mihail si Gavril" din satul Buzesti. Aceasta dateaza din anul 1799 si este declarata monument istoric de interes na?ional
MM-II-m-A-04533. Sfantul edificiu cultural are o construc?ie aparte, arhitectura acesteia fiind puternic influen?ata de stilul baroc. P
dateaza din secolul al XIX-lea, insa din lipsa de interes aceasta s-a deteriorat complet. Biserica de lemn din Buzesti este in p
restaurare si va fi inclusa in circuitul turistic din Nordul Transilvaniei, reinviind in acest fel turismul ecumenic din zona.
Alaturi de monumentala biserica, pe teritoriul comunei Farcasa demne de amintit sunt:
● Biserica ortodoxa Noua din Buzesti cu hramul "Sfin?ii Arhangheli Mihail si Gavril" datata din anul 1992
● Biserica "Pogorarea Sfantului Duh" din Farcasa ctitorita in anul 1978
● Biserica Romano-catolica cu hramul "Sfantul Nicolae" din Farcasa, construita in secolul al XIV-lea
● Biserica "Sfin?ii Arhangheli" din satul Sarbi ridicata in anul 1998
● Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din satul Tamaia construita in anul 1889
● Biserica greco-catolica cu hramul "Adormirea Preacuratei" din satul Tamaia
● Bisericile penticostale Bettel din Sarbi,Emanuel din Buzesti si Elim din Farcasa.

Activitatile culturale se deruleaza in caminele culturale care sunt amenajate in toate satele componente ale comunei, iar Bibliote
furnizeaza doritorilor de lectura un numar de peste 12.000 de volume, in diverse domenii de specialitate. Pentru promovarea traditi
infiintat un Ansamblu folcloric de copii „Plaiuri Somesene" care a participat la diferite manifestari artistice, in tara si in strainatate.

