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Comuna Pincesti cu o populatie actuala de peste 4500 de locuitori , ocupa in spatiul geografic moldovenesc extremitatea nord-vesti
cursul unei vai formata de un fir de apa care o strabate de la nord la sud. Extremitatea vestica a comunei o formeaza riul Siret In ca
pozitie central sudica , avind ca vecini: la Nord comuna Parincea , la sud comuna Orbeni, la nord-est comuna Vultureni, la est comu
Corbasca , la sud-vest comunele Parava si Racaciuni si la est-nord-est comuna Horgesti. Centrul administrativ al comunei Pincesti e
de 36 km, de municipiul Bacau Configuratia actuala a comunei Pincesti dateaza din anul 1968, luind nastere prin unificarea fostelor
ca cele doua comune au mai fost unite de mai multe ori in decursul timpului. In componenta actuala comuna Pincesti cuprinde 8(op
centru administrativ si politic este cel mai vechi atestat documentar si cel mai puternic din punct de vedere economic. Descoperirile
si in imprejurimi , dovedesc existenta inca de timpuriu a unei importante activitati economice . Documentar , satul este atestat din an
domnitorul Stefan Cel mare , satul apartinind mai multor familii boieresti precum si manastirii precista din Tg. Ocna. Dienet sat mic d
sting a riului Siret. Este atestat documentar din anul 1490 prin acelasi act emis de Stefan cel mare , in care se pomeneste la gura pi
Satul Dienet cuprinde si catunul Dienet deal asezat asa cum arata si numele pe un virf de deal , din care oamenii au coborit in lunca
legumicultura m Petersti al doilea sat ca importanta a comunei , cu vechime mult mai mare decit atestarea sa documentara (sec. XI
urmele de viata materiala descoperite aici. A apartinut mai multor familii boieresti : Sturza, Vidrascu, Zanfirescu. A fost centru admin
pina in anul 1968. Soci – este asezat in extremitatea nordica a comunei , facin parte din fosta comuna Petresti. Este un sat cu rezon
adevaratul loc al bataliei lui Stefan cel Mare cu Radu Cel Frumos este aici. De remarcat prezenta pe teritoriul satului a unei biserici v
din lemn masiv de stejar, care in urma incendiului din anul 2000 a ars complet ea fiind refacuta din temelii din aceleasi materiale , pa
este mult mai nou decit celelalte sate , al carui locuitori probabil nomazi in treacat s-au asezat intr-un luminis de padure devenind se
la locul unde s-au asezat vine si denumirea satului. Celelalte sate Motoc, Fundu-vaii, Chilia-Benei sunt sate mici fara importanta eco
satului Chilia-Benei exista o legenda, dupa care pe aceste locuri s-ar fi asezat o schivnica pe nume de Bena , care locuia intr-o chili
Chilia si Bena au numele actual al satului. Initial au existat doua sate cu acelasi nume unul de nord si unul de sud. Comuna Pincest
252 B incepind de la granita cu comuna Racaciuni si pina la granita cu comuna Parincea pe o lungime de 25 km. Suprafata totala a
70,37 kmp. din care 6683 ha respectiv 66,83 kmp. extravilan si 354 ha respectiv 3,54 kmp intravilan.

