Penalităţile la energia electrică, generate de subvenţia la
irigaţii, preluate de Ministerul Agriculturii
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Decizie salvatoare pentru utilizatorii de apă pentru irigaţii: datoriile ANIF (Administraţia
Naţională a Îmbunătăţilor Funciare) către "Electrica", reprezentând penalităţi calculate ca urmare
a neachitării la termen a subvenţiei la irigaţii, vor fi preluate spre plată de către Ministerul
Agriculturii. Anunţul a fost făcut de directorul executiv al DADR (Direcţia pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală) Brăila, Traian Cişmaş, în cadrul colegiului prefectural de la finele săptămânii
trecute. Acesta a punctat că, la nivel naţional, suma în discuţie este undeva la 6,7 milioane lei, din
care circa 4 milioane numai în cazul judeţului nostru. "Aceşti 6,7 milioane de lei, reprezentând
penalităţile, vor fi în sarcina de plată a Ministerului Agriculturii şi astfel nu vor mai fi afectate
organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii. (...) Aceasta a fost hotărârea luată după discuţiile
purtate în cadrul ultimei întâlniri de la Ministerul Agriculturii, între reprezentanţi ai OUAI-urilor,
ai asociaţiei producătorilor agricoli, precum şi ai Electrica şi ANIF. Este un lucru bun care vine în
sprijinul campaniei agricole mai ales că nu se poate face agricultură fără irigaţii", a declarat
Cişmaş.
Pe acelaşi subiect, conducerea ANIF Brăila a explicat că "în acest moment problemele în
ceea ce priveşte irigaţiile în anul 2011 în judeţul Brăila sunt de natura datoriilor pe care le au
OUAI-urile către ANIF şi către Electrica, la noi condiţiile de onorare a comenzilor de apă fiind
achitarea debitelor restante mai puţin cele provenite din penalităţile la energia electrică din 2008 2009 urmare a neachitării la timp a subvenţiei de la bugetul de stat. (...) S-a convenit ca pentru
furnizarea energiei electrice să se achite 25% din datoriile către Electrica Brăila, restul
eşalonându-se pe o perioadă de 3 luni. ANIF a întreprins cele stabilite achitând contravaloarea a
25% pe punctele de consum şi încheind procesele verbale de eşalonare a diferenţelor". De
asemenea, ANIF Brăila a subliniat că are încheiate contracte cu toate OUAI-urile din judeţ şi, în
urma comenzilor primite, a introdus deja apă pentru irigaţii în Insula Mare a Brăilei. Astfel, până
la ploile înregistrate la mijlocul lunii aprilie, s-a reuşit irigarea a 2.500 ha, din care 1.600 ha cu
grâu şi 900 ha cu rapiţă. De asemenea, a fost furnizată apă şi în amenajarea Gradiştea - Făurei Jirlău, unde este arondată OUAI Câineni, care a demarat irigarea a 50 ha cu legume.

