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Activita?ile principale care se desfasoara in comuna Budesti sunt
agricultura si zootehnia.
I. Sectorul agricol
Suprafa?a agricola: - 8352 ha, din care:
● arabil - 1054 ha;
● pasuni - 1186 ha;
● fane?e - 3051 ha;
● livezi - 135 ha;
● paduri - 2168;
● alte terenuri - 929.
Suprafe?ele arabile sunt cultivate in general cu cartofi, ovaz,
porumb, grau si plante de nutre?.
II. Sectorul zootehnic
● bovine - 1510 cap.;
● ovine - 3330 cap.;
● caprine - 400 cap.;
● porcine - 730 cap.;
● cabaline - 265 cap.;
● pasari - 5000 cap.;
● familii de albine - 70 fam.
INDUSTRIE LOCALA
Resurse:
● Agricultura
● Zootehnie
● Turism
● Prelucrarea lemnului
● Prelucrarea granitului
● Confec?ii cu specific tradi?ional.
Alte activita?i care se desfasoara pe raza comunei Budesti sunt
cele economice, sens in care sunt autorizate 12 societa?i
comerciale, acestea fiind cu raspundere limitata, nominative sau pe
ac?iuni, insa din toate doar 3 sunt func?ionale.
De asemenea, sunt in eviden?a un numar de 64 autoriza?ii
eliberate pentru asocia?ii familiale sau persoane fizice, care
desfasoara activita?i economice in mod independent, din care: 34
pentru persoane fizice si 30 pentru asocia?ii familiale.
Prin existen?a si func?ionarea operatorilor economici locali a fost
posibila angajarea unui numar de localnici ai comunei, insa cele
mai multe angajari au fost posibile la operatori economici din alte
localita?i si in special din orasul Sighetu Marma?iei, Vadu Izei si
Ocna Sugatag. Pentru a ajunge in localita?ile unde isi desfasoara
activitatea salariala, ceta?enii fac naveta, naveta care in general
este asigurata de catre angajatori, dar si prin transportul public
urban existent.
O alta ocupa?ie existenta in comuna Budesti este cu specific
tradi?ional, respectiv confec?ionarea clopurilor de paie , care
sunt parte a costumului tradi?ional specific zonei. Se
confec?ioneaza si alte piese specifice portului tradi?ional , atat
prin ?esut, cat si prin cusut manual - broderie: zadii, camasi, brau,
etc. Aceste ocupa?ii sunt cele care fac ca localitatea Budesti sa fie
recunoscuta ca o localitate pastratoare de tradi?ii si obiceiuri.
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