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BÄƒlileÅŸtiul, o comunÄƒ aflatÄƒ la jumÄƒtate de orÄƒ de PiteÅŸti, îÅŸi dezvoltÄƒ, la acest moment, un proiect de acces
europene în parteneriat public ? privat, ce promit atât dezvoltarea agriculturii în zonÄƒ, cât ÅŸi creÅŸterea potenÅ£ialului tu
PrimÄƒria BÄƒlileÅŸti a pus pe hârtie un proiect integrat denumit generic ?Discover BÄƒlileÅŸti?. Ideea îi aparÅ£ine prima
CÄƒtÄƒlin TurturicÄƒ, domnia sa dorindu-È™i sÄƒ ofere comunitÄƒÅ£ii locale premisele creÅŸterii economice. Având la d
zonÄƒ cu sol fertil, feritÄƒ de poluare, prin lipsa activitÄƒÅ£ilor de producÅ£ie industrialÄƒ, ÅŸi surse de apÄƒ la discreÅ£
conceput, împreunÄƒ cu echipa din aparatul PrimÄƒriei BÄƒlileÅŸti, un proiect ce prevede sistem de irigaÅ£ii, bazin piscico
depozit de fructe ÅŸi legume, pensiuni agroturistice, centru de echitaÅ£ie ÅŸi zone de agrement. Obictivul principal este
punerea în valoare a terenurilor agricole, care la acest moment sunt divizate ÅŸi au numeroÅŸi proprietari, în sensul cÄƒ un
al producÅ£iei pe domenii comune va deveni un factor de schimb comercial corespunzÄƒtor cu cerinÅ£ele marilor magazine
de desfacere. Toate acestea vor fi realizate în parteneriat public ? privat ÅŸi prin accesarea de fonduri europene în ciclul
finaciar 2021 ? 2027.

?Noi avem potenÅ£ial agricol ÅŸi este pÄƒcat sÄƒ nu îl valorificÄƒm. Beneficiem de o sursÄƒ de apÄƒ cu
izvoare ce se varsÄƒ într-o gârlÄƒ. Sincer, mereu m-am gândit cÄƒ trbuie sÄƒ profitÄƒm de acest avantaj
natural. AceastÄƒ sursÄƒ o putem capta ÅŸi folosi pentru irigarea terenurilor, aÅŸa cum se aratÄƒ ÅŸi în
proiectul Discover BÄƒlileÅŸti. Având sistem de irigaÅ£ii, cei 220 de fermieri vor putea cultiva pe cele
303 ha, legume ÅŸi plante pe care sÄƒ le vândÄƒ în supermarketuri. BineînÅ£eles cÄƒ avem prins în proiec
ÅŸi un depozit pentru legume ? fructe, unde acestea sÄƒ fie stocate înainte de vânzare.?, ne-a explicat
primarul CÄƒtÄƒlin TurturicÄƒ.

Concluzia este cÄƒ, dacÄƒ va exista sistemul de irigaÅ£ii, comunitatea va ?înflori? la propriu. Cei peste 200 de proprietari ai
terenurilor traversate de conducta pentru irigaÅ£ii se vor putea reuni într-o cooperativÄƒ, la care vor avea acces ÅŸi membrii
externi. ProducÅ£ia agricolÄƒ, care va fi mai diversificatÄƒ decât cea de acum, va fi valorificatÄƒ în marile lanÅ£uri de
supermarketuri. Este prevÄƒzut ÅŸi un lac pentru pisciculturÄƒ, peÅŸtele crescut aici fiind comercializat. De asemenea, se v
dezvolta ÅŸi turismul, prin crearea a douÄƒ unitÄƒÅ£i de cazare ÅŸi a unor centre de agrement, ÅŸi vor fi puse în valoare Å
monumentele aflate în zestrea localitÄƒÅ£ii, dupÄƒ cum ne-a mai punctat primarul CÄƒtÄƒlin TurturicÄƒ.

ÎnalÅ£i diplomaÅ£i din Belarus, Malaezia ÅŸi Rusia - în vizitÄƒ de lucru la BÄƒlileÅŸti

Pentru cÄƒ în acest demers ambiÅ£ios îÅŸi doreÅŸte încheierea de parteneriate ÅŸi cu alte state, deja, sÄƒptÄƒmâna trecut

BÄƒlileÅŸti a primit vizita a unor înalt diplomaÅ£i strÄƒini, respectiv ambasadorul Republicii Belarus, E. S. Andrei Grinkev
ambasadorul Malaeziei, E. S. Abdullah Zawawi Tahir ÅŸi ministrul consilier Economic al Ambasadei Rusiei, Alexander
Tyurin, precum ÅŸi reprezentanÅ£i ai Camerei de ComerÅ£ ElveÅ£ia ? România ÅŸi ai Fortis Business Management Oland
cadrul întâlnirii, primarul CÄƒtÄƒlin TurturicÄƒ le-a prezentat invitaÅ£ilor proiectul sÄƒu, mizând pe componenta agricolÄƒ
având în vedere cÄƒ vizeazÄƒ o cooperare în acest sens. De asemenea, a punctat necesitatea de a uni terenurile în cooperative
pentru a putea face faÈ›Äƒ marilor producÄƒtori mondiali.

La doar o zi dupÄƒ aceastÄƒ întâlnire, au ÅŸi apÄƒrut propunerile de parteneriat. Ambasadorul Republicii Belarus i-a transm
primarului CÄƒtÄƒlin TurturicÄƒ douÄƒ variante pentru încheierea de parteneriate, sub formÄƒ de înfrÄƒÅ£iri, cu un oraÅŸ
comunÄƒ din Belarus, respectiv Gantsevichi sau Loev. De asemenea, E. S. Andrei Grinkevich i-a mulÅ£umit pentru
discuÅ£iile interesante ÅŸi fructuoase derulate la BÄƒlileÅŸti. Primul pas fiind fÄƒcut se aÅŸteaptÄƒ ÅŸi la încheierea lat
care sÄƒ consolideze proiectul de dezvoltare a localitÄƒÅ£ii.

