COMUNA CLEJA, JUDEŢUL BACĂU
Descriere
1.

Date generale
Populaţia (totala, % femei,%barbati, %copii) - 6903; 3465, 50.2%; 3438, 49.8%
Suprafaţa ha-5471
Naţionalitatea - romana
Religie - catolica
Sate componente - număr populaţie pe localităţi 3/ Somusca 1700, Valea Mica 720, Cleja
4543
Număr gospodarii pe localităţi - Somusca 473, Valea Mica 210, Cleja 1144
Istoric localitate - localitatea atestata in anul 1600

2.

Turism: obiective turistice, agroturistice si amplasarea lor pe sate componente - hanuri
- pensiuni 1
- moteluri Geografie: situate in zona de mijloc a judeţului
Relief: variat, câmpie si dealuri subcarpatice
Fauna si flora: de câmpie si deal, zona temperat continentala
Rezervaţii naturale: tuf volcanic sit
Resurse hidrografice: Şiretul, fântâni proprii, parae
înfrăţiri cu alte oraşe: Nu
Enumeraţi
Distribuţia pe sate
Infrastructura comunitara
Biserici, case de rugăciune, număr
4
1 Somusca, 1 Valea Mica, 2
Cleja
Case de cultura, cămine culturale,
1
Somusca
număr
Obiective culturale
2
Cleja
Scoli - număr de elevi
5
1079
Grădiniţe - număr de copii
5
337
Daca exista liceu in comuna, cati
Nu
dintre elevii clasei XII -a
intenţionează sa-1 urmeze
Număr cadre didactice la scoli si
100
Valea Mica 4
grădiniţe din localitate
Somusca
30 Cleja
66
Unităţi sanitare, număr private
4
Somusca 1 Cleja
3
Centre de asistenta sociala
Nu
publice/private (ale ONG urilor)
25
Unităţi comerciale - magazine, număr
5 Somusca 3 Valea Mica 17
Cleja
Reţea de gaze Km
2.6
Cleja - Somusca
0.8
Cleja
Reţea de apa potabila si canalizare . km
Managementul deşeurilor
Serv. Public
Drumuri km si starea lor: comunale judeţene
Alte obiective de infrastructura

27 11
Cale ferata
10km(BcB)

Stare fizica mediocre spre
slaba Cleja - Somusca
E 85 =4.7 KM
•

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Ocuparea populaţiei
Număr navetişti - populaţia ocupata pe categorii de activităţi (estimativ) - număr navetişti
din populaţia ocupata( spre ce localităţi?) 350-Bacău
Număr navetişti elevi (spre ce localităţi?) 200 - Bacatli
Număr profesori navetişti (din ce localităţi fac naveta?) către şcolile din comuna
100
Mijloacele de transport public care tranzitează zona, frecventa si tipul lor: autobuze
+microbuze
Populaţia ocupata pe raza comunei sip e activităţi: 3889
- agricultura, silvicultura 900
- industrie, construcţii 2917
- servicii, transporturi 72
Număr şomeri care primesc ajutor de şomaj 61
Obiceiuri si tradiţii
târguri, festivaluri in zona sau in localităţile apropiate: targ săptămânal Racaciuni
meşteşuguri: -arta port Activitatea economica: enumerate" principalele activităţi economice de pe raza unităţii
dvs.( cifra de afaceri, număr de angajaţi, domeniu.de activitate) sau propuse a fi realizate in
următorii ani: CPL +' Comerţ + constructii=520 salariaţi
Dezvoltare sociala
Număr persoane care primesc venitul minim garantat - 34
Număr de locuinţe nou construite in perioada 2005-2008 - 84
Descrieţi pe scurt cea mai importanta realizare a localităţii din ultimii cinci ani de zile(
conţinut, participanţi, efecte, costuri) - asfaltare drum communaî 4.7 km
Proiecte finalizate sau aflate in derulare publice sau private cu finanţare de Ia U.E. sau
Guvern in 2005-2008( Denumire, buget, obiective) - PHARE, SAP ARD, H.O. 687/1997,
H.G. 577/1997, O.G. 7/2006 - 6
Starea drumului D.J.119
Număr accidente datorate stării drumului in ultimii ani - 6
Reclamaţii primate legate de starea drumului - 104
Exista porţiuni de drum cu denivelări majore sau drumuri rupte? Nu Exemplificaţi S-a intamplat ca salvarea sau pompierii san u ajungă Ia timp la locul intervenţiei deoarece
drumul a fost greu impracticabil? Nu Alte dificultăţi datorate staruu drumului Alte informaţii pe care le consideraţi importante din viata comunităţii din ultimii 5 ani
Strategia de dezvoltare economico-sociala a comunei, daca este elaborate. Nu

