
Bruiu nu-si g�este parcela
Proiectul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale,  "Gaseste-ti parcela" , conform caruia
toate pamanturile din judet trebuie sa fie identificate dupa blocurile fizice, cu ajutorul ortofotoplanurilor
sau a imaginilor luate din satelit este aproape de finalizare. 
  
  Din cele 64 de unitati teritoriale care trebuiau identificate in judetul Sibiu, 63 au fost identificate inca de
la sfarsitul anului trecut.  "Ne mai lipseste o singura harta, a comunei Bruiu. Noi de o luna nu mai lucram
la identificari. Daca am fi avut harta am fi fost gata inca de anul trecut" , a declarat ieri Teodor Hategan,
directorul Agentiei de Plati si pentru Interventii in Agricultura Sibiu, cea care se ocupa cu implementarea
acestui proiect. Problemele intalnite in comuna Bruiu sunt legate de firma care s-a ocupat de realizarea
hartii si care inregistreaza intarzieri in predarea ei catre Apia. Cea de-a doua faza a proiectului presupune
trecerea tuturor hartilor in baza de date a Agentiei de Plati Sibiene.  "In baza de date avem in jur de 80 la
suta si saptamana asta speram sa terminam si cu restul" , a spus Teodor Hategan. 
  
  Sesiuni de informare la tara
  Incepand cu anul acesta subventiile in agricultura se vor acorda conform normelor europene, doar la
hectar. Pentru ca fermierii sibieni sa inteleaga mai bine cum vor primi de acum inainte subventiile si cum
pot sa intre in posesia banilor care li se cuvin, reprezentanti ai Apia si ai Directiei Agricole Sibiu vor
merge din sat in sat si se vor intalni cu fermierii pentru a le spune direct ce trebuie sa stie. Asfel, mai
multi oameni ai Apia, ai Oficiului Judetean pentru Consultanta Agricola si ai Directiei Agricole participa
in acesta perioada la sesiuni de perfectionare pe tara. Aceste sesiuni vor continua si in saptamanile
viitoare, pentru ca ulterior, informatia acumulata sa ajunga la tarani. 
  
  Stefan DOBRE
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