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Impartirea comunei a ramas valabila in urma documentatiei din
anul 1968 privind situatia social-economica si asezarea geografica
a satelor, efectuandu-se urmatoarele modificari:
• a) Unificarea fostei comune Bucsesti cu comuna Poduri = comuna
Poduri
• b) Unificarea satului Cornetel cu satul Cornet = sat Cornet
• c) Unificarea satului Lereni cu satul Bucsesti = sat Bucsesti
• d) Unificarea satului Buleni cu satul Cernu = sat Cernu
• e) Unificarea satelor Branesti si Rusaiesti cu satul Poduri = sat
Poduri.
Comuna Poduri cu satele componente a apartinut dintotdeauna de
(Tinutul, Judetul, Regiunea) Bacau, care este mentionat pentru
prima data ca tinut in anul 1435 intr-un uric emis de Stefan voevod
cel Batran (Stefan al II-lea). In 1968 s-au efectuat unificarile de sate
in cadrul comunei Poduri, dintre care cea mai importanta a fost
unificarea fostei comune Bucsesti cu comuna Poduri, rezultand
actuala comuna Poduri, cu extinderea redata in schita. Din
documentele gasite reiese de altfel ca fosta comuna Bucsesti a
facut parte si inainte din comuna Poduri.
Locuitorii comunei Poduri dupa ultimul recensamant sunt in numar
de 8242:
• -satul Poduri - 776 gospodarii - 2710 locuitori
• -satul Valea-Sosii - 361 gospodarii - 1247 locuitori
• -satul Prohohesti -317 gospodarii - 1081 locuitori
• -satul Bucsesti -520 gospodarii - 1676 locuitori
• -satul Cernu -417 gospodarii - 1528 locuitori
Locuitorii comunei in majoritate au fost si sunt muncitori la sondele
de petrol din imprejurimi , minele de carbuni , combinatele de
prelucrare a lemnului Comanesti.In prezent numarul lor a scazut
simtitor , prin restrangerea activitatilor fiind trecuti in somaj sau
primind ordonante in bani .Avand gospodarii individuale si teren
agricol au devenit din nou tarani lucrand terenul si insamantandu-l
cu diferite produse agricole , lucrand impreuna cu sotiile si copii.
Suprafata totala de teren agricol : 4270 ha din care:
• -proprietate privata - 4017,3 ha
• -proprietate publica - 485,7 ha
• -proprietate de sat - 217 ha
Pe structura de folosinta agricola este ocupata astfel:
• -suprafata cu pomi fructiferi - 33 ha
• -suprafata cu vita de vie - 5 ha
• -suprafata cu fanete - 1033 ha
• -suprafata cu pasuni - 1373 ha
Multe din aceste suprafete au fost transformate in terenuri arabile
unde se cultiva:
• -grau 9 ha
• -porumb 1242 ha
• -ovaz 50 ha
• -cartofi 120 ha
• -legume 93 ha
• -culturi furajere 780 ha
Teren agricol ocupat :2294 ha.
Ca fond forestier suprafata totala a padurilor este de 2052 ha , din
care: proprietate de stat 1168 ha si proprietate particulara 884 ha
.Vegetatia este alcatuita din: paduri de stajar,carpen,paltin si mai
putin brad.
In legatura cu densitatea populatiei ea este de 110,89/km patrat ,
rata medie a natalitatii 11,17% iar a morbiditatii 11,67%. Numar de
locuitor pe varste :
• -0-14 ani 1762
• -15-29 ani 2112

• -peste 60 ani 713
Se manifesta intens fenomenul de migrare de la oras la sat.Multi
din tinerii nostri pleaca la munca in strainatate-tarile comunitatii
europene(aprox 500 ).Lucru imbucurator este ca banii stransi ii
investesc in comuna prin constructii de locuinte,mica
privatizare,mici investitii economice.

