Deputatul Dumitru Lovin: ANIF va
combate efectele calamităţilor pe o
suprafaţă de peste 2.000 de hectare,
la Călimăneşti, Horezu şi Vaideeni

Deputatul Dumitru Lovin şi Ion Costache, directorul general adjunct al Agenţiei
Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF), au reuşit să facă un lucru extraordinar
pentru localităţile Călimăneşti, Horezu şi Vaideeni. Zilele trecute, pentru zonele
amintite, au fost aprobate proiectele privind amenajarea terenurilor afectate de
eroziune în adâncime, alunecări de teren şi exces de umiditate.
În cazul staţiunii Călimăneşti, este vorba despre o finanţare estimată la 1,9 milioane
de lei. Al doilea proiect, în valoare de 17,32 milioane de lei, presupune realizarea
unor lucrări de combatere a eroziunii solului, amenajarea terenurilor alunecate şi
eliminarea excesului de umiditate, în zona Horezu-Vaideeni.
„Suprafeţe însemnate din cele trei localităţi au fost afectate în urma fenomenelor
hidrometeorologice din perioada 2014 – 2017: la Călimăneşti – 515 hectare, iar la
Horezu şi Vaideeni – peste 1.500. Deplasându-mă în teritoriu, mi-a fost semnalată
această situaţie şi m-am interesat ce este de făcut. Am luat legătura cu ANIF, cu
Prefectura, cu primarii Florinel Constantinescu, Nicolae Sărdărescu şi Daniel Băluţă.
S-au pregătit documentaţiile necesare şi au fost transmise la Bucureşti, pentru a
intra în analiză la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Ion Costache,
vâlcean de-al nostru, director general adjunct la ANIF, ne-a ajutat enorm şi, zilele
trecute, proiectele au fost aprobate”, a anunţat deputatul Dumitru Lovin, unul dintre
oamenii care s-au implicat în rezolvarea acestei situaţii. Parlamentarul a adăugat că,
în continuare, ANIF va organiza licitaţiile pentru studiile de fezabilitate,
proiectare şi execuţia lucrărilor, urmând ca, în cel mult 2 ani, intervenţiile să se
încheie.
„Aceste lucrări sunt extrem de importante pentru că au rolul de a pune în siguranţă
obiective sociale, căi de comunicaţii, drumuri, poduri, reţele cu utilităţi,
gospodării şi nu numai. Tot în această perioadă, ANIF face recepţia lucrărilor de
desecare executate la Băile Olăneşti. Acolo, s-a intervenit pe canale şi, la fel, s-au
pus în siguranţă obiectivele sociale din zonă. De asemenea, la Laloşu, s-au crectat
torenţii, iar la Stoileşti s-a refăcut profilul albiei Stăneasca”, a mai spus
deputatul Lovin.

