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Primele date legate de comuna Letea-Veche le gasim in anul 1881, intr-o adresa din partea Scolii Primare din Letea-Veche
catre inspectoratul Plasii Bistrita de Jos prin care se aduce la cunostinta organelor superioare faptul ca din satul Letea-Veche
frecventeaza cursurile scolii un nr. de 11 elevi, la Rusi-Ciutea merg la scoala 16 elevi, la scoala Radomiresti 6 elevi iar la scoala
Holt frecventeaza cursurile 21 de copii.
Dupa cum spun batranii, satul Letea-Veche a luat fiinta cam prin 1870, cand in depresiunea dintre raurile Siret si Bistrita au
venit cu oile la iernat niste ciobani din localitatea Letca-Veche din Ardeal (actual jud. Covasna) s-au stabilit cu timpul aici si si-au
intemeiat familii. Aceasta asezare a luat denumirea de Letea-Veche, denumire asemanatoare cu cea din Ardeal, cu o populatie
de 2926 locuitori.
Despre existenta celorlalte sate exista date mai vechi. Cateva harti atesta existenta satului Rusi-Ciutea din 1867, imediat dupa
reforma domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
Rusi-Ciutea asezare situata pe malul stang al Bistritei, actualmente cu o populatie de 522 locuitori are o vechime mai mare
decat satul Letea-Veche. Pamanturile din acest sat erau stapanite de o boieroaica, pe nume Ciuta. Aceasta a adus sa-i lucreze
terenurile niste rusi ramasi in tara de la razboiul din 1828-1830, cu timpul asezarea nou infiintata a fost denumita Rusi-Ciutea.
Pana in 1830 a fost comuna cu primarie proprie, apartinand Plasei Bistrita de Jos ca si Letea-veche.
In continuarea satului Rusi–Ciutea se afla satul Siretu, fost Fundu lui Bogdan. Despre intemeierea acestui sat exista o legenda,
se spune ca Bogdan, fiul lui Stefan cel Mare, plecat fiind la o vanatoare, s-a ratacit in desisul luncii de la varsarea Bistritei in
Siret. De atunci acest loc a capatat denumirea de ”Fundu lui Bogdan”, denumire ce s-a pastrat pana in 1969, cand satul a
primit denumirea de Siretu, iar in prezent aceasta localitate numara 510 locuitori.
Holt - localitate situata in partea de nord-est a comunei Letea-Veche, langa soseaua Calea Barladului, pe malul drept al
Siretului, actualmente cu un numar de 1555 locuitori este atestat in documente din anul 1879. Despre satul Holt se spune ca la
origine locuitorii acestei asezari sunt rusi ramasi din timpul razboiului de independenta pe aceste meleaguri, dand nastere
localitatii Holt. Pana in anul 1950 acest sat apartinea comunei Saucesti, ulterior a trecut la comuna Letea-Veche.
Radomiresti - sat mai mic cu o populatie actuala de 304 locuitori, situat in estul comunei Letea-Veche, la sud de satul Holt, pe
malul drept al Siretului este atestat ca localitate din 1867. O familie de boieri pe nume Radu stapanea terenurile arabile. Satul
s-a numit Radomiresti dupa denumirea boierilor. Evolutia societatii romanesti, dezvoltarea legaturilor economice, comerciale,
evenimentele dupa actul unirii din 1859 au avut o influenta nemijlocita si asupra comunei Letea-Veche. S-a infiintat in fiecare
sat cate o scoala primara, invatamantul se preda in limba romana. Ocupatia de baza a locuitorilor este, inca, agricultura.
Astazi, asemenea tuturor satelor noastre aceasta comuna a cunoscut o insemnata dezvoltare din punct de vedere economic,
social si cultural. De-a lungul timpului comuna Letea-Veche si-a pus in aplicare planul de sistematizare urmarind concentrarea
asezarilor si vetrelor satelor, dezvoltarea centrelor civice prin construirea diferitelor unitati publice.

