
Bani pentru materialul seminal de vier
Scroafele si vacile din Marpod vor avea o viata de vedeta, incepand de anul viitor. Consilierii 
judeteni s-au reunit, ieri, intr-o sedinta extraordinara, iar unul dintre punctele principale ale
ordinei de zi a fost votarea proiectului de hotarare, conform caruia, la Marpod, va fi infiintat un
punct de stocare a materialului seminal de vier.  
  
  Priectul a starnit rasul din capul locului, deoarece formularea aleasa de initiatorul proiectului nu a fost
cea mai potrivita. "Punct de stocare a materialului seminal de vier (si cu posibilitatea insamantarii
bovinelor)" i-a dus pe toti cu gandul la altceva. Foarte serios de alfel, proiectul a trebuit discutat printre
zambete si apropo-uri. Nici nu ar fi putut fi altfel, din moment ce scopul principal al proiectului este
insamantarea artificiala la scroafe si la vaci. Astfel, crescatorii de animale din mediul rural de pe Valea
Hartibaciului trebuie sa fie pregatiti pentru a-si inscrie animalele la insamantare. Femelele porcilor si
bovinelor vor avea parte de cele mai bune "seminte", descendentii fiind cu valoare biologica ridicata.
Proiectul va costa aproximativ 18.500 Euro, iar suma solicitata la forurile europene este de 7700 Euro.
Planul de actiune a proiectului este impartit in patru etape, iar rezultatele asteptate sunt indraznete.
Proiectantii spera ca vor reusi sa implementeze o baza teoretica si practica de a creste animale conform
normelor UE, cat si crearea unui metis de Hartibaci. Coordonatorul proiectului, Doru Vasiu este autorizat
in insamantari artificiale la scroafe si vaci si are o experienta de peste 20 de ani in domeniu.
  Tot in sedinta extraordinara de la Consiliul Judetean, alesii au votat si revocarea hotararii conform careia
tarifele de inchiriere ale Salii Transilvania se modificau. Dupa cateva luni de la intrarea in vigoare a
hotararii respective, consilierii si-au dat seama ca nu este rentabila cresterea tarifelor si astfel, au revenit
la costurile initiale. Tot legat de sala Thalia, presedintele CJ Sibiu, Martin Bottesch, le-a dat consilierilor
un exercitiu de gandire pana la viitoarea sedinta. "Primaria Sibiu a facut o cerere prin care ne solicita sala
Transilvania, pentru a intra in patrimoniul local. Parerea mea este ca ar trebui sa o dam, mai ales ca
primaria are mai multe fonduri la dispozitie, iar noi avem multe datorii, spre exemplu fata de spitale. Insa
nu vreau sa dezbat problema acum", a precizat Martin Bottesch.
  
  Teodora GHEORGHIU
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