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Comuna Budesti este asezata in bazinul superior al raului Cosau,
la poalele muntilor Gutai, care-si ridica semet varful Creasta
Cocosului la 1447 m. Muntii Gutai, din care o parte sunt in hotarul
Budesti, de origine vulcanica, au varfurile dezvelite, iar mai jos sunt
acoperiti cu pasuni presarate cu jnepeni, ienuperi si afinisuri
continuate spre poale cu paduri de conifere si fag. Acesti munti
strajuiesc comuna Budesti in partea de sud-vest, facand hotarul cu
orasul Cavnic, cunoscut centru minier din Maramures.
Comuna Budesti are un singur sat apartinator:
● satul Sarbi.
Impreuna se intind de o parte si de alta a raului Cosau, mentionat
in documente inca din anul 1231.
Cosaul izvoraste de sub culmile Sarmates prin izvorul Calinii si de
sub Prislop prin izvorul Rosu si din izvorul Negru, strabatand
comuna de la sud-est spre nord-vest, primind in drumul sau
afluienti: Sava, Oan?a, Rasorul, Grua si Valea Popii.
In partea de sud, culmile Fagadaul Pintii ( 1258 ), Plesca ( 1322 ) si
Prisaca, fac hotar cu comuna Baiut.
Sunt locuri de o rara frumusete, cu paduri dese si poieni intinse pe
unde a cutreierat odinioara Pintea Viteazul cu ortacii lui. Numele
Fagadaul Pintii pastreaza amintirea bravului erou maramuresan,
luptator pentru dreptate sociala si na?ionala.
Spre sud-vest comuna se invecineaza cu comuna Botiza ,
fiind despar?ita de aceasta de culmile Sarmates si Clife.
● Culmea Varatec ( 1178 ) face hotar in partea de est cu
comuna Poienile Izei.
● In partea de nord-est comuna Budesti se invecineaza cu
comuna Calinesti
● Spre vest si nord-vest cu comuna Ocna-Sugatag , foarte
cunoscuta pentru statiunea balneoclimaterica de astazi si
pentru minele de sare exploatate in trecut.
●

Comuna Budesti are o suprafata agricola de 8.523 ha, distribuita
dupa cum urmeaza: teren arabil - 1.054 ha, pasuni - 1.186 ha,
fanete - 3.051 ha, livezi - 135 ha, paduri - 2.168 ha, alte terenuri 929 ha.
Relieful este alcatuit din culmi deluroase, cum sunt: Prislopul
(1263), Magura Mare (1263), Magura Mica (1088), Sava,
Pietriceaua, Pripor, Stajerei si altele, care sunt acoperite cu paduri,
fanete si pasuni, dar si din locuri mai joase, asezate pe Valea
Cosaului si pe afluen?ii acestuia.
Pe aceste locuri, locuitorii acestor meleaguri practica, inca din
timpuri stravechi, cultura pomilor fructiferi (mar, prun), dar si alte
culturi: cartofi, ovaz, grau, porumb, hrisca, secara, plante nutre?.
Altitudinea medie a comunei este de 610 m.
Comuna Budesti este situata la 13 km de cel mai apropiat oras,
Cavnic, cu care face legatura peste muntii Gutai si de acolo, mai
departe, spre orasul resedinta de judet, Baia-Mare.
Legatura cu orasul Sighetu-Marmatiei, situat la distanta de 28 km
se face pe doua cai:
● drumul Budesti - Ocna-Sugatag - Sighetu-Marmatiei
● drumul de pe Valea Cosaului: Budesti - Calinesti - Feresti Sighetu-Marmatiei.

Vatra comunei Budesti, avand ca sat apartinator satul Sarbi, se
intinde de o parte si de alta a raului Cosau, indeosebi pe terasa din
stanga a acestuia, cu o lungime de 8,5 km.
Drumul principal strabate comuna Budesti si satul Sarbi, de-a
lungul raului Cosau, iar din acesta se desprind drumurile spre
Cavnic si Ocna-Sugatag. Din cele trei drumuri asfaltate se desprind
ulite inguste, pietruite cu piatra bruta, unele dintre ele purtand
denumirea afluen?ilor Cosaului, iar altele denumirea unor locuri
spre care duc, cum sunt: Bobdiste, Tunsa, Scobdinoasa, Valea
Unghiului, Uli?a Pu?ului, Pe Coasta.
In centrul civic al comunei, care se intinde pe o suprafata de 3,5 ha,
sunt grupate principalele institutii comunale: Primaria, Scoala cu
clasele I - VIII, Caminul Cultural, Dispensarul Uman si Dispensarul
Veterinar, Gradinita cu program normal, Sediul Politiei locale, o
frumoasa Biserica din lemn monument istoric UNESCO, o
frumoasa Biserica tip Catedrala, Oficiul Postal si cateva unitati
comerciale.

