
Zece milioane de euro, pentru patru comune din Sibiu
Chirpar, Selimbar, Mihaileni si Gura Raului sunt primele patru comune din judetul Sibiu care au primit
fonduri europene nerambursabile prin intermediul FEADR (Fondul European pentru Agricultura si
Dezvoltare Rurala). Valoarea totala a proiectelor depuse si selectionate pentru finantare este de peste 42,3
milioane de lei, pentru fiecare comuna sumele fiind sensibil egal alocate. Cea mai mare parte a fondurilor
vor merge pentru reabilitarea drumurilor din comunele respective. Reusita atragerii acestor fonduri este cu
atat mai mare cu cat unele orase precum Miercurea Sibiului nu a reusit sa primeasca niciun euro din
fonduri europene, iar Dumbraveniul, alt exemplu, are doar norocul de a fi `in calea` unui alt proiect
european, cel al Asociatiei Apa Tarnavei Mari, care prevede introducerea retelelor de apa si canalizare in
toate localitatile din nordul judetului.
  
  Pentru Chirpar, sumele alocate sunt in valoare de 10,6 milioane de lei si vor fi utilizate pentru
modernizarea drumurilor, construirea sistemelor functionale de apa si apa uzata si punerea in valoare a
mostenirii culturale.
  
  Aproximativ aceeasi destinatie o au si cele 10,27 milioane de lei pentru Mihaileni, unde in afara de
modernizarea drumurilor, administratia locala intentioneaza sa si doteze primaria cu utilaje de intretinere
a drumurilor comunale. Infiintarea unui centru care acorda servicii de ingrijire si asistenta la domiciliu
pentru persoanele varstnice face parte, la fel, din proiectul cu finantare nerambursabila.
  
  La Selimbar, cei 10,86 milioane de lei vor fi folositi pentru modernizarea infrastructurii,dar si pentru
infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice. In plus, din acesti bani se urmareste dotarea
caminului cultural din Vestem cu costume populare si cu un podium mobil.
  
  In fine, pentru Gura Raului, din FEADR vor fi alocate 10,61 miliaone de lei pentru reabilitarea si
modernizarea drumuiulor din sat si a caminului cultural. A fost inclusa in finantare si dotarea festivalului
Bujorul de munte. De asemenea, Centrul pentru persoanele varstnice Umanita va fi dotat prin investitiile
prevazute in finantarea nerambursabila.
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