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Comuna Camar este situata in partea nord-vestica a tarii, pe Colinele Toglaciului, apartinand Platformei S
Camar se prezinta ca o zona de dealuri fragmentata de vai.
Comuna Camar este formata din 2 localitati: Camar - resedinta de comuna si satul Padureni.

Comuna Camar este situata la limita nord - vestica a judetului Salaj, avand ca vecini dupa cum urmeaza:
Din punct de vedere economic, comuna Camar se situeaza in categoria localitatilor cu functiune prepond
Localitatea Camar este de tip adunat, organizat pe ulite radiale, cu gradina in spatele curtii. In zona centr
alungita, care ocupa aproape compact o insula ingusta intre doua strazi paralele, posibil rezultata in urm
bine inchegate, continui pe unele portiuni.

In zona centrala principalul element ordonator este constituit de Valea Camarului, a carei albie insoteste practic strada pe o lungime
In aval de centru, strada se desparte in doua drumuri situate de o parte si de alta a vaii, la o distanta de cca 100 m de albie.

Spre exteriorul vetrei, in general de-a lungul micilor vai, dar si urcand spre coama dealurilor, se dezvolta strazi radiale, legate intre e
forme dreptunghiulare alungite, cu latura ingusta la strada. Aliniamentele nu mai sunt la fel de compacte, desi se mentine amplasare
Localitatea Padureni este un sat parasit, fara locuitori.
Istoric

Resedinta de comuna Camar este atestata documentar la 19 iunie 1349 sub numele de Kemer, odata cu hotarnicirea mosiei Dersyk

De-a lungul anilor, localitatea a mai fost consemnata: 1435 - Kemer,1477 - Kémer, 1546 - Kemyr, 1733, 1737 - Kameru, 1850 - Kem

Localitatea Padureni a fost atestata pentru prima data in 1956, pana atunci aceasta constituind un catun al localitatii Camar. La data

Pe teritoriul comunei Camar, singurul sit arheologic cunoscut se afla in punctul "Csonkas", zona avand aspectul unei culmi alungite,
ceramica peistorica, majoritar atipica. Sapaturi arheologice nu au fost efectuate in acest punct. Dupa aspect, ceramica descoperita i
arheologice in epoca bronzului, al carei caracter nu poate fi inca precizat in absenta cercetarilor arheologice propriu - zise. Alaturi de
dinamicii locuirii umane din epoca bronzului in aceasta zona.

