STAREA ECONOMICO.SOCIALA
A LOCTIITORILOR COMU TEI TRECATEI
IN Ai\IUL 2OI5
Starea economico-sociala a locuitorilor coiltnnei Frecatei se inscrie in starea

economico-sociala atani cu aspect negativ asupra nivelului de trai al oamenilor si in
special asupra familiilor tinere, fara paman! fara gospodarie proprie si fara locuri de
munca.

Perazacomunei Frecatei avem un numar de 49lgospodarii in care traiesc 1470
persoane repartizate pe sexe astfel:758 persioane de sex masculin

si7l2

persoane de

sex feminin. Numarul copiilor este de 252 structurati pe varsta astfel:

-

-

14 ani :184 copii;

14

- 18 ani:68 copii.

0

Populatie astiva intre 19 * 60 ani este de 594 persoane si peste 60 de an de 624
persoane.

Repartizata pe sate, comum se prezinta astfel:
Frecatei -128 gospodarii cu 387 persoane;
Agaua

- 160 gospodarii cu 488 persoane;

Titcov-l 62 gospodarii eu 47 5 persoane;
Salcia

-24

gospodarii

cl74

persoane;

Stoienesti- 13 gospodarii cu 30 persoane.
Cistia

*

4 gospodarii cu 16 persoane.

La nivelul comunei avem inregistrati un numar de 503 pensionari din care 65 cu
pensii de CAP, 420 cupensii de sta! 3 cu pensii de veterani de razboi si 15 cu pensii
de handicap. Tot in acest context prectzam faptul ca l3,6Yo din populatia comunei,

respectiv 150 persoane au un loc de munca iar un numar de 50 de persoane sunt ziliefi
fara un loc de munca stabil, numarul somerilor frind de 7 de persoane.
Structura suprafetei agricole a comunei cuprinde 4103 ha teren arabil adica
77,3oh

dn

suprafatatotala a teritoriului comunei. Pe langa zuprafata agricol4

structura fondului funciar a comunei mai cuprinde 70ha paduri si alte vegetatii
forestiere si 153 ha pasune .O alta preocupaxe a locuitorilor comunei noashe este
cresterea animalelor astfel la nivelul anului 2015 au fost inregistate urmatoarele

categorii: Bovine -660 capete;Porcine -350 capete; Cabaline -3l0capete; Ovine 3

900,caprine-3 50 capete;pasari 6500 capete.

Numarul gospodariilor cu teren arabil este de circa 246 cu suprafete cuprinse
intre 0,5 ha si

I ha.

Mare parte din arabilul comunei este lucrat in cadrul celor 3 societati cu profil

agricol care-si au sediul peruzacomunei. Tot pe raza comunei Frecatei isi au sediul
10 societati comerciale la care lucreazaaproximativ 150 persoane dintre cele cu loc
de munca.

Sub aspectul proprietatii imobiliare aratam faptul ca un numar de 440 de

familii

poseda case de locuit si anexe gospodaresti iar circa 45 de familii locuiesc impreuna
cu parintii sau rudele, de ilceea numarul autonzanilor pentru extindere eliberate este

mai mare decat numarul autorizatiilor pentru constructie de locuinte. Trebuie
mentionat si faptul cala aceasta data avem un numar de 25 de case nelocuite ca
uflnare a faptului ca proprietarii poseda o a doua locuinta sau sunt plecati din comuna.

Evidentiind situatia materiala a locuitorilor comunei aratarn ca in ciuda situatiei
materiale precare pe care o au familiile tinere au aparut tofusi constructii noi si sunt

solicitari pentru ahibuirea unor locuri de casa.
Situatia demografica in anul 2015 este de 11 nasteri, 5 casatorii si 18 decese
Este de mentionat efortul financiar pe care statul

il

.

face pentru imbunatatirea

nivelului de trai si cresterea natalitatii. Astfel, 23 familii beneficiaza de venitul minim
garantat iar de alocatie pentru sustinerea familiei 15 familii.In anul 2015 au depus

solicitare pentru indemnizatie de crestere copil un numar de 1 familie.

Un loc aparte in aprecierea nivelului de trai al comunitatii este dat de dotarile cu
obiecte de folosinta indelungata a gospodariilor. S-a constatat in urma anchetelor
sociale efectuate cu diverse ocaziica aproape nu exista gospodarie fara aragaz,

frigider, televizor si telefon.
De asemenea, numarul vehiculelor din comuna este in crestere ajungand anul
acesta la 9Tautoturisme, 34 tactoare, 6 remorci, 2 scutere la persoane

fuice si 36

tractoare,l autoturism la persoanele juridice.
Cu privire la invatamant trebuie mentionat faptul ca in fiecare sat al comunei se

afla scoli, precum si gradinite in care invata un numar de 127 de elevi si un numar de
35 prescolari iar 48 elevi frecventeaza cursurile diverselor licee si scoli profesionale

din Braila

In sprijinul moralitatii locuitorilor comunei se evidentiaza contributia preotilor
celor 3 biserici care aduc in atentie nevoia de credinta si respectarea cuvantului

Domnului. Statistica ne arata ca populatia comunei este majoritar ortodoxa (98%).
Si contributia organelor de politie vine in sprijinul locuitorilor comunei Frecatei,
constatandu-se o scadere a fenomenului infractional privind furturile din gospodarii
sau faptele cu violenta comise in strada.

Desi unele date statistice din prezentul raport dau sentimentul unei stari
economico-sociale pe linia de plutire pentru comunitatea noastra, totusi din datele

culese de la populatie tragem concluzia ca majoritatealocuitorilor traiesc greu si ca

mijloacele de subzistenta sunt insuficiente si greu de satisfacut financiar.
Ramane sa ne mobilizam cu totii, cei care decidem soarta comunitatii, sa sprijinim

initiativa privata si sa indrumam cu toataraspunderea spre eventualele locuri de
munca ce apar astfel incat sa ridicam starea materiala a populatiei, sa dam tinerei
generatii increderea zilei de maine si deci a unui viitor mai bun.

